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คู่ม ือ สําหรับ ประชาชน : การขอมีบ ัต รประจําตัวประชาชนของบุค คลซึงได้ร ับ สัญชาติไ ทยตามกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติก รณีข อมีบ ัต รครังแรกมีบ ดิ ามารดาเป็ นคนต่างด้าว
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน : การขอมีบตั รประจําตัวประชาชนของบุคคลซึงได้รบั สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
กรณีขอมีบตั รครังแรกมีบิดามารดาเป็ นคนต่างด้าว
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
3. ประเภทของงานบริก าร : กระบวนงานบริการทีให้บริการในส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิน (กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมูข่ องงานบริก าร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้อ าํ นาจการอนุญาต หรือ ทีเกียวข้อ ง :
1) พ.ร.บ. บัตรประจาํ ตัวประชาชน พ.ศ.2526 และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที พ.ศ.
6. ระดับ ผลกระทบ : บริการทีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้บ ริก าร : ส่วนภูมภิ าค, ท้องถิน
8. กฎหมายข้อ บังคับ /ข้อ ตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อ กําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้อ มูล สถิต ิ
จํานวนเฉลียต่อ เดือ น 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อ ยทีสุด 0
10. ชืออ้างอิงของคู่ม ือ ประชาชน การขอมีบตั รประจําตัวประชาชนของบุคคลซึงได้รบั สัญชาติไทยตามกฎหมายว่า
ด้วยสัญชาติกรณีขอมีบตั รครังแรกมีบิดามารดาเป็ นคนต่างด้าว เทศบาลนครระยอง
11. ช่อ งทางการให้บ ริก าร
1) สถานทีให้ บริการ เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาํ บลท่าประดู่ อาํ เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกาํ หนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -
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12. หลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจ ารณาอนุญาต
ผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยซึงมีอายุตงแต่
ั เจ็ดปี บริบรู ณ์แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี บริบรู ณ์และมีชือในทะเบียนบ้าน ต้องขอมีบตั รต่อ
ั ชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
พนักงานเจ้าหน้าทีภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีได้สญ
กรณีหากมีความจําเป็ นอาจต้องสอบสวนผูย้ ืนคําขอหรือพยานบุคคลเป็ นการเพิมเติม
หากไม่ขอมีบตั รประจําตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าทีภายในกําหนดหกสิบวันตามทีกฎหมายกําหนดต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 100 บาท
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับ ผิด ชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้บ ริก าร

การตรวจสอบเอกสาร

ผูข้ อมีบตั ร/ขอมีบตั รใหม่/ขอ 5 นาที
เปลียนบัตรแจ้งความ
ประสงค์ตอ่ เจ้าหน้าที
เจ้าหน้าทีตรวจสอบ
หลักฐานรายการใน
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
และฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจําตัวประชาชน

การพิจารณา

เมือตรวจสอบแล้วปรากฏ 10 นาที
ว่าเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดําเนินการพิมพ์ลาย
นิวหัวแม่มือทังขวาและซ้าย
, ถ่ายรูปทําบัตร ,พิมพ์คาํ
ขอมีบตั ร (บ.ป.1) เสนอ
พนักงานเจ้าหน้าทีพิจารณา
อนุญาตพิมพ์บตั รประจําตัว
ประชาชน , จัดเก็บลาย

1)

2)

รายละเอีย ดของขันตอน
การบริก าร

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับ ผิด ชอบ
เทศบาลนคร
ระยอง อําเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

เทศบาลนคร
ระยอง อําเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

หมายเหตุ

-

-
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอีย ดของขันตอน
การบริก าร

ระยะเวลา
ให้บ ริก าร

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับ ผิด ชอบ

หมายเหตุ

พิมพ์นิวชีทังขวาและซ้าย
และมอบบัตรประจําตัว
ประชาชนให้ผขู้ อ
ระยะเวลาดําเนิน การรวม 15 นาที
14. งานบริก ารนีผ่านการดําเนิน การลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบ ัต ริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลัก ฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืน ยัน ตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
ฉบับ จริง
สํานักบริหารการ 1
หลักฐาน
ทะเบียน
ใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่าง
ด้าวของบิดา
มารดา

1)

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(หากบิดาหรือ
มารดาคนใดคน
หนึงถึงแก่ความ
ตายให้เรียก
เฉพาะใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่าง
ด้าวของผูท้ ีมีชีวิต
อยู่และใบมรณ
บัตรของผูท้ ีถึงแก่
ความตายหาก
บิดาและมารดาถึง
แก่ความตาย
ทังหมดให้เรียกใบ
มรณบัตรของบิดา
และมารดา)
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15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับ ยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้อ อกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สาํ หรับยืนเพิมเติม
16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เ สีย ค่าธรรมเนีย ม
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่อ งทางการร้อ งเรีย น
1) ช่อ งทางการร้อ งเรีย น เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาํ บลท่าประดู่ อาํ เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111
หมายเหตุ2) ช่อ งทางการร้อ งเรีย น ศูนย์ดาํ รงธรรมกระทรวง ศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัด ศูนย์ดาํ รงธรรมอําเภอ โทร.1567
หมายเหตุ3) ช่อ งทางการร้อ งเรีย น กรมการปกครองสํานักบริหารการทะเบียน โทร.1547
หมายเหตุ (สาํ นักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาํ ลูกกาคลอง 9 อ.ลาํ ลูกกา จ.ปทุมธานี โทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th)
4) ช่อ งทางการร้อ งเรีย น ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่ม ือ การกรอก
1)
แบบคําขอมีบตั รบ.ป.1
19. หมายเหตุวัน ทีพิม พ์
21/09/2558
สถานะ
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
จัด ทําโดย
นางนงค์ชภรณ์ โพธิไพจิตร
อนุม ัต โิ ดย นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง
เผยแพร่โ ดย นางสาวศกลวรรณ ปั ญญานุภาพ

