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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนครั ง้ แรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปี บริบูรณ์ แต่ ไม่ ได้ ย่ นื คํา
ขอมีบัตรภายในกําหนดและไม่ ใช่ กรณีได้ รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอมีบตั รประจําตัวประชาชนครัง้ แรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปี บริ บรู ณ์แต่ไม่ได้ ยื่นคําขอมีบตั ร
ภายในกําหนดและไม่ใช่กรณีได้ รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ าน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่ให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจํ าตัวประชาชนพ.ศ. 2526 และที แ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอมีบตั รประจําตัวประชาชนครัง้ แรกของผู้มีอายุครบ
เจ็ดปี บริ บรู ณ์แต่ไม่ได้ ยื่นคําขอมีบตั รภายในกําหนดและไม่ใช่กรณีได้ รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ าน 27/07/2558
13:24
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการสํานักทะเบี ยนท้องถิ่ นเทศบาลเมื องสุไหงโก-ลกสํานักงานเทศบาลเมื องสุไหงโก-ลก/ติ ดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้มีสญ
ั ชาติไทยซึง่ มีอายุครบเจ็ดปี บริ บรู ณ์และมีชื่อในทะเบียนบ้ านต้ องขอมีบตั รต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ภายในหกสิบวัน
นับแต่วนั ที่อายุครบเจ็ดปี บริ บรู ณ์
การขอมีบตั ร/ขอมีบตั รใหม่/หรื อขอเปลี่ยนบัตรของผู้มีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ เป็ นหน้ าที่ของบิดามารดาผู้ปกครองหรื อบุคคล
ซึง่ รับดูแลผู้นนเป็
ั ้ นผู้ยื่นคําขอแต่ไม่ตดั สิทธิบคุ คลนันที
้ ่จะยื่นคําขอด้ วยตนเอง
กรณีหากมีความจําเป็ นอาจต้ องสอบสวนผู้ยื่นคําขอหรื อพยานบุคคลเป็ นการเพิ่มเติม

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอมีบตั ร/ขอมีบตั รใหม่/ขอ 5 นาที
เปลี่ยนบัตรแจ้ งความ
ประสงค์ตอ่ เจ้ าหน้ าที่
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
หลักฐานรายการใน
ฐานข้ อมูลทะเบียนราษฎร
และฐานข้ อมูลทะเบียนบัตร
ประจําตัวประชาชน

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้ วปรากฏ 10 นาที
ว่าเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้ อมูล
ดําเนินการพิมพ์ลาย
นิ ้วหัวแม่มือทังขวาและซ้
้
าย
, ถ่ายรูปทําบัตร ,พิมพ์คํา
ขอมีบตั ร (บ.ป.1) เสนอ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่พิจารณา
อนุญาตพิมพ์บตั รประจําตัว

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ประชาชน , จัดเก็บลาย
พิมพ์นิ ้วชี ้ทังขวาและซ้
้
าย
และมอบบัตรประจําตัว
ประชาชนให้ ผ้ ขู อ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) สูตบิ ตั ร
กรมการปกครอง 1
หากไม่มีให้ เรี ยก 1
เอกสารอื่นที่ทาง
ราชการออกให้
อย่างใดอย่าง
หนึง่ เช่นสําเนา
2)
ทะเบียนนักเรี ยน
ใบสุทธิ
ประกาศนียบัตร
หนังสือเดินทาง
เป็ นต้ น
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0
1

ฉบับ
ฉบับ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
-

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื น่ ๆ สําหรับยื น่ เพิ่ มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดศูนย์ดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนสํานักบริ หารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ( 59 หมูท่ ี่ 11 ตําบลบึง
ทองหลางอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี 12150 / สายด่วน 1548 / www. bora.dopa.go.th )
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนสํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกถนนทรายทอง 2 ต.สุไหงโก-ลกอ.สุไหงโก-ลกจ.น
ราธิวาส 96120 โทร. 073-614005 (www.kolokcity.go.th)
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอมีบตั รบ.ป.1
-

19. หมายเหตุ
-

