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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนครั งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปี บริบูรณ์
แต่ ไม่ ได้ ยนคํ
ื าขอมีบัตรภายในกําหนด และไม่ ใช่ กรณีได้ รับการเพิมชือในทะเบียนบ้ าน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองบ้ านพรุ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน: การขอมีบตั รประจําตัวประชาชนครังแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปี บริบูรณ์ แต่ไม่ได้ ยืนคําขอมีบตั ร
ภายในกําหนด และไม่ใช่กรณีได้ รับการเพิมชือในทะเบียนบ้ าน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองบ้ านพรุ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุ ญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจํ าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที แก้ไขเพิ มเติ ม
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคู่มือประชาชน การขอมีบตั รประจําตัวประชาชนครังแรกของผู้มีอายุครบเจ็ด
ปี บริ บรู ณ์ แต่ไม่ได้ ยืนคําขอมีบตั รภายในกําหนด และไม่ใช่กรณีได้ รับการเพิมชือในทะเบียนบ้ าน เทศบาลเมืองบ้ าน
พรุ 24/08/2015 11:31
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้บริการ สํานักทะเบียนท้องถิ นเทศบาลเมื องบ้านพรุ/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้มสี ญ
ั ชาติไทยซึงมีอายุครบเจ็ดปี บริ บรู ณ์ และมีชือในทะเบียนบ้ านต้ องขอมีบตั รต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีภายใน หกสิบวัน
นับแต่วนั ทีอายุครบเจ็ดปี บริ บูรณ์ การขอมีบตั ร/ขอมีบตั รใหม่/หรือขอเปลียนบัตร ของผู้มอี ายุไม่ถงึ 15 ปี ให้ เป็ นหน้ าที
ของบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซึงรับดูแลผู้นนเป็
ั นผู้ยืนคําขอ แต่ไม่ตดั สิทธิบคุ คลนันทีจะยืนคําขอด้ วยตนเอง
กรณีหากมีความจําเป็ น อาจต้ องสอบสวนผู้ยืนคําขอ หรื อพยานบุคคลเป็ นการเพิมเติม
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอมีบตั ร/ขอมีบัตรใหม่/ขอ
5 นาที
เทศบาลเมือง
เปลียนบัตร แจ้ งความ
บ้ านพรุ อําเภอ
ประสงค์ต่อเจ้ าหน้ าที
หาดใหญ่ จังหวัด
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบ
สงขลา
หลักฐาน รายการใน
ฐานข้ อมูลทะเบียนราษฎร
และฐานข้ อมูลทะเบียนบัตร
ประจําตัวประชาชน
2)

การพิจารณา

เมือตรวจสอบแล้ วปรากฏ
ว่าเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้ อมูล
ดําเนินการพิมพ์ลาย
นิวหัวแม่มือทังขวาและซ้ าย
, ถ่ายรู ปทําบัตร ,พิมพ์คํา
ขอมีบัตร (บ.ป.1) เสนอ
พนักงานเจ้ าหน้ าทีพิจารณา
อนุญาต พิมพ์บตั ร
ประจําตัวประชาชน ,
จัดเก็บลายพิมพ์นิวชีทังขวา
และซ้ าย

10 นาที

เทศบาลเมือง
บ้ านพรุ อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

-
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

และมอบบัตรประจําตัว
ประชาชนให้ ผ้ ขู อ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ ว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที รายการเอกสาร
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) สูติบัตร
กรมการปกครอง
1
0
ฉบับ
2) หากไม่มใี ห้ เรี ยก
1
1
ฉบับ
เอกสารอืนทีทาง
ราชการออกให้
อย่างใดอย่าง
หนึง เช่น สําเนา
ทะเบียนนักเรี ยน
ใบสุทธิ
ประกาศนียบัตร
หนังสือเดินทาง
เป็ นต้ น
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนเพิมเติม
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารอื น ๆ สําหรับยื นเพิมเติ ม
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

หมายเหตุ
-

หมายเหตุ
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สํานักงานเทศบาลเมืองบ้ านพรุ โทร 074-292888 เว็บไซด์ www.banprucity.go.th
2) ช่ องทางการร้ องเรียน สํานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ (59 หมู่ที 11 ตํ าบลบึงทองหลาง อํ าเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 / สายด่วน 1548 /
www.bora.dopa.go.th)
3) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอมีบัตร บ.ป.1
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ

25/08/2558
คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)
จัดทําโดย
เทศบาลเมืองบ้ านพรุ สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย -

