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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอมีบัตรประจำตัวประชำชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสำระสำคัญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่ อกระบวนงำน: การขอมีบตั รประจาตัวประชาชนใหม่ กรณีบตั รชารุ ดในสาระสาคัญ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้ บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอมีบตั รประจาตัวประชาชนใหม่ กรณีบตั รชารุ ดใน
สาระสาคัญ 25/05/2558 15:13
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถำนที่ให้ บริกำร สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระแก้ว สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
ถนนเทศบาล 2 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทร 037 – 421-907 ,
037-241-491 ต่อ 14 โทรสาร 037 – 242-702 ติดต่อด้วยตัวเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เปิ ดให้บริการช่วงพักเที่ยง)
หมำยเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูท้ ี่ทาบัตรประจาตัวประชาชนชารุ ดในสาระสาคัญ ต้องมีบตั รใหม่ภายในหกสิ บวัน นับแต่วนั ที่บตั รประจาตัวประชาชน
ชารุ ดในสาระสาคัญ
หากไม่ขอมีบตั รประจาตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนดหกสิ บวัน ตามที่กฎหมายกาหนดต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 100 บาท
กรณีหากมีความจาเป็ น อาจต้องสอบสวนผูย้ นื่ คาขอ หรื อพยานบุคคลเป็ นการเพิม่ เติม
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร

1) การตรวจสอบเอกสาร ผูข้ อมีบตั ร/ขอมีบตั รใหม่/ขอเปลี่ยน
บัตร แจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน รายการ
ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และ
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจาตัว
ประชาชน
2) การพิจารณา
เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็ นบุคคล
คนเดียวกันกับรายการในฐานข้อมูล
ดาเนินการพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือทั้งขวา
และซ้าย , ถ่ายรู ปทาบัตร ,พิมพ์คาขอมี
บัตร (บ.ป.1) เสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาอนุญาต พิมพ์บตั รประจาตัว
ประชาชน , จัดเก็บลายพิมพ์นิ้วชี้ท้ งั ขวา
และซ้าย และมอบบัตรประจาตัว
ประชาชนให้ผขู ้ อ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 นาที

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
5 นาที

ส่ วนงำน / หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว

หมำย
เหตุ
-

10 นาที

สานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว

-

14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว 15 นาที
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำรยืนยัน หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวน
ที่
เอกสำร
ตัวตน
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง
1) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
1
ประชาชน
2) หลักฐานเอกสารที่มีรูป
ถ่ายที่ทางราชการออก
ให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่
, หนังสื อเดินทาง ฯลฯ
เป็ นต้น

-

1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

0

ฉบับ

1

ฉบับ

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
(บัตรประจาตัว
ประชาชนเดิมที่
ชารุ ด)
(ไม่ตอ้ งสอบสวน
พยานเพิ่มเติม)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวน
ที่
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิม่ เติม

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมกำรออกบัตรประจำตัวประชำชน
ค่ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ 17.
1)
2)
3)
4)

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
ติดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
ทางอินเทอร์เน็ต (http:// www.sakaeocity.go.th)
ทางโทรศัพท์ 037 – 421-907 , 037-241-491 ต่อ 14 โทรสาร 037 – 242-702
ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว ( โทร 037-241-491 ต่อ 12 )

หมำยเหตุ
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอมีบตั ร บ.ป.1
19. หมำยเหตุ
-

