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คู่มอืส าหรับประชาชน: การขอมบีัตรประจ าตวัประชาชนคร้ังแรก กรณทีี่มอีายุครบเจด็ปีบริบูรณ์ 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:ส านกัทอ้งถ่ิน เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอมีบตัรประจ าตวัประชาชนคร้ังแรก กรณีท่ีมีอายคุรบเจ็ดปีบริบูรณ์ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกับริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วข้อง: 

1) พ.ร.บ. บัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พืน้ที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลีย่ต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้างองิของคู่มอืประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอมีบตัรประจ าตวัประชาชนคร้ังแรก กรณีท่ีมีอายคุรบเจ็ดปี

บริบูรณ์  
11. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานที่ให้บริการส านักทะเบียนท้องถ่ิน เทศบาลเมืองนราธิวาส เลขท่ี 410 ถ.พิชิตบ ารุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.
นราธิวาส โทร.0-7351-5864/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลกัเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข(ถ้าม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูม้ีสญัชาติไทยซ่ึงมีอายคุรบเจ็ดปีบริบูรณ์ และมีช่ือในทะเบียนบา้นตอ้งขอมีบตัรต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีภายใน หกสิบวนั 
นบัแต่วนัท่ีอายคุรบเจ็ดปีบริบูรณ์ 
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การขอมีบตัร/ขอมีบตัรใหม่/หรือขอเปล่ียนบตัร ของผูม้ีอายไุม่ถึง 15 ปี ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของบิดา มารดา ผูป้กครองหรือ
บุคคลซ่ึงรับดูแลผูน้ั้นเป็นผูย้ืน่ค  าขอ แต่ไม่ตดัสิทธิบุคคลนั้นท่ีจะยืน่ค  าขอดว้ยตนเอง 
 
กรณีหากมีความจ าเป็น อาจตอ้งสอบสวนผูย้ืน่ค  าขอ หรือพยานบุคคลเป็นการเพ่ิมเติม 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อมีบตัร/ขอมีบตัรใหม/่
ขอเปล่ียนบตัร แจง้ความ
ประสงคต่์อเจา้หนา้ท่ี  
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ
หลกัฐาน รายการใน
ฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร  
และฐานขอ้มลูทะเบียนบตัร
ประจ าตวัประชาชน 
 

5 นาที กรมการปกครอง - 

2) 

การพิจารณา 
 

เมื่อตรวจสอบแลว้ปรากฏว่า
เป็นบุคคลคนเดียวกนักบั
รายการในฐานขอ้มลู 
ด  าเนินการพิมพล์าย
น้ิวหวัแม่มือทั้งขวาและซา้ย 
, ถ่ายรูปท าบตัร ,พิมพค์  าขอ
มีบตัร (บ.ป.1)  เสนอ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีพิจารณา
อนุญาต พิมพบ์ตัรประจ าตวั
ประชาชน , จดัเก็บลายพิมพ์
น้ิวช้ีทั้งขวาและซา้ย และ
มอบบตัรประจ าตวั

10 นาที กรมการปกครอง - 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ประชาชนใหผู้ข้อ 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 15 นาที 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแลว้ 15 นาที 
 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สูติบตัร กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั - 

2) 

เอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้
อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
เช่นส าเนา
ทะเบียนนกัเรียน 
ใบสุทธิ 
ประกาศนียบตัร 
หนงัสือเดินทาง 
เป็นตน้ 

- 1 1 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
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1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียน ณ ส านกัทะเบียนทอ้งถ่ิน เทศบาลเมืองนราธิวาส (ช่องทางท่ียืน่ค  าขอ) โทร.0-
7351-5864 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนราธิวาส  
หมายเหตุ โทร. 0-7351-1048 ต่อ 0 หรือ โทร. 0-7351-6175 

3) ช่องทางการร้องเรียนเวบ็ไซต ์ : www.naracity.go.th 
หมายเหตุ- 

 
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก  
1) แบบค าขอมีบตัร บ.ป.1 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วนัที่พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จดัท าโดย วิศวชัร์ มีสุวรรณ์ 
อนุมตัโิดย วิเชียร ชิดชนกนารถ 
เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 

 
 

 
 


