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คูมือสําหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนใหม กรณีบัตรชํารุดในสาระสําคัญ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนใหม กรณีบัตรชํารุดในสาระสําคัญ
2. หนวยงานเจ(าของกระบวนงาน : สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให(อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข(อง :
พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให(บริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายข(อบังคับ/ข(อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข(อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข(อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น(อยที่สุด 0
10. ชื่ออ(างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนใหม กรณีบัตรชํารุดใน
สาระสําคัญ 25/05/2558 15:13
11. ชองทางการให(บริการ
สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองแม"ฮ"องสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแม"ฮ"องสอน โทร. 053 614346/ติดต"อดวยตนเอง ณ หน"วยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป3ดใหบริการวัน จันทร5 ถึง วันศุกร5 (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต"
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ< วิธีการ เงื่อนไข(ถ(ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูที่ทําบัตรประจําตัวประชาชนชํารุดในสาระสําคัญ ตองมีบัตรใหมภายในหกสิบวัน นับแตวันที่บัตรประจําตัว
ประชาชนชํารุดในสาระสําคัญ
หากไมขอมีบัตรประจําตัวประชาชนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดหกสิบวัน ตามที่กฎหมายกําหนดตอง
ระวางโทษปรับไมเกิน 100 บาท
กรณีหากมีความจําเปBน อาจตองสอบสวนผูยื่นคําขอ หรือพยานบุคคลเปBนการเพิ่มเติม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให(บริการ

1) การตรวจสอบ ผูขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม/ขอ
5 นาที
เอกสาร
เปลีย่ นบัตร แจงความประสงคCตอ
เจาหนาที่ เจาหนาที่ตรวจสอบ
หลักฐาน รายการในฐานขอมูล

สวนงาน/หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กรมการปกครอง

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให(บริการ

ทะเบียนราษฎร และฐาน ขอมูล
ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน
2) การพิจารณา เมื่อตรวจสอบแลวปรากฏวาเปBน 10 นาที
บุคคลคนเดียวกันกับรายการใน
ฐานขอมูล ดําเนินการพิมพCลาย
นิ้วหัวแมมือทั้งขวาและซาย,
ถายรูปทําบัตร ,พิมพCคําขอมีบัตร
(บ.ป.1) เสนอพนักงานเจาหนาที่
พิจารณาอนุญาต พิมพCบัตร
ประจําตัวประชาชน , จัดเก็บลาย
พิมพCนิ้วชี้ทั้งขวาและซาย และ
มอบบัตรประจําตัวประชาชนใหผู
ขอ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที

สวนงาน/หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กรมการปกครอง

หมายเหตุ

-

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล(ว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสารยืนยัน หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ตัวตน
ผู(ออกเอกสาร ฉบับจริง
1) บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
0

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (บัตรประจําตัว
ประชาชนเดิมที่
ชํารุด)
ฉบับ (ไมตองสอบสวน
พยานเพิ่มเติม)

2) หลักฐานเอกสารที่มีรูป
1
1
ถายที่ทางราชการออก
ให เชน ใบอนุญาตขับขี่ ,
หนังสือเดินทาง ฯลฯ
เปBนตน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมการออกบัตรประจําตัวประชาชน
คาธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการร(องเรียน
ถาการบริการไมเปBนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th

3/3

2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแม"ฮ"องสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแม"ฮ"องสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแม"ฮ"องสอน โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแม"ฮ"องสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแม"ฮ"องสอน รหัสไปรษณีย5 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแม"ฮ"องสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแม"ฮ"องสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร<ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
แบบคําขอมีบัตร บ.ป. 1
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ<
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตCแลว
จันทรCเพ็ญ อินตKะปวง
ปกรณC จีนาคํา
สมบูรณC ใจเย็น

