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คูมือสําหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนใหม กรณีบัตรชํารุดในสาระสําคัญ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนใหม กรณีบัตรชํารุดในสาระสําคัญ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 นาท ี 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนใหม  (ขอเปลี่ยนบัตร กรณีบัตรชํารุดใน

สาระสําคัญ) สํานักทะเบียนทองถิ่น เทศบาลเมืองบุรีรัมย  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการ สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองบุรีรัมย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2526 และฉบับแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 

มาตรา 5 * ผูมีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุต้ังแตเจ็ดปบริบูรณ แตไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณและมีชื่อในทะเบียนบานตองมีบัตร
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ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกผูซึ่งไดรับการยกเวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผูซึ่งไดรับการยกเวนตามกฎกระทรวงตามวรรคสอง ซึ่งมีบัตรประจําตัวประชาชนตามกฎหมายอ่ืนใหใชบัตรประจําตัวนั้น

แทนได ผูซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปและผูซึ่งไดรับการยกเวนตามกฎกระทรวงจะขอมีบัตรก็ได 

มาตรา 6 ตรี ** ผูถือบัตรตองมีบัตรใหม โดยยื่นคําขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหกสิบวันนับแตวันที่บัตรเดิม

หมดอายุ 

ผูถือบัตรจะขอมีบัตรใหมกอนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได โดยยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหกสิบวันกอนวันที่

บัตรเดิมหมดอายุ 

มาตรา 6 จัตวา *** ผูถือบัตรตองมีบัตรใหมหรือเปลี่ยนบัตร แลวแตกรณี โดยยื่นคําขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหก

สิบวันนับแต 

1. วันที่หายหรือถูกทําลาย 

2. วันที่บัตรชํารุดในสาระสําคัญ 

3. วันที่แกไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและสกุลในทะเบียนบาน 

ผูถือบัตรผูใดยายที่อยูจะขอเปลี่ยนบัตรก็ได 

หมายเหตุ :  * มาตรา 5 แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2554 

        ** มาตรา 6 ตรี แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2554 

       *** มาตรา 6 จัตวา แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2552 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นบัตรประจําตัวประชาชน

ฉบับเดิม (บัตรฉบับ

ปจจุบัน) สําเนาทะเบียน

บานหรือทะเบียนบานฉบับ

จริง เพื่อตรวจสอบขอมูล 
 

1 นาที กรมการปกครอง (ตามโปรแกรมที่

ติดตั้งใหม เมื่อ

วันที่ 22 มิถุนายน 

2558 เพิ่มขั้นตอน

การสแกนคิวอาร

โคด) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่เรียกคิว เริ่ม

ขั้นตอนการทําบัตร สแกน

ลายนิ้วหัวแมมือทั้งสองขาง 

เก็บขอมูลเพิ่มเติม เชน กรุป

4 นาที กรมการปกครอง - 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เลือด ศาสนา อาชีพ 

สถานภาพ เบอรโทรศัพท  

ถายรูป พิมพเอกสาร บ.ป.1  

ตรวจสอบความถูกตองและ

ลงลายมือชื่อ พรอมสแกน

เอกสาร 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

รอเรียกชื่อ พรอมตรวจสอบ

ความถูกตองและลงลายมือ

ชื่อ ลงรายการบุคคลในสมุด 

บ.ป.5  เสียคาปรับหรือ

คาธรรมเนียม พิมพบัตร

ประชาชน รอสแกนนิ้วชี้ขาง

ขวาและซาย จากนั้นรับบัตร 

4 นาที กรมการปกครอง - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   9  นาที 

 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (บัตรประจําตัว

ประชาชนเดิมที่ชํารุด) 

2) 
สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 

3) 
ใบเปลี่ยนชื่อตัว-

ชื่อสกุล (ถามี) 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

 
16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมการออกบัตรประจําตัวประชาชน 

 คาธรรมเนียม 20 บาท 

หมายเหตุ -   

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมจังหวัดบุรีรัมย 

หมายเหตุ (สถานที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย ชั้น 1 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย 31000 

เบอรติดตอ : 044 666 847 , 044 666 563  

สายดวน : 1567) 

2) ชองทางการรองเรียน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ (59 หมูที่ 11 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 / สายดวน 1548 / 

www.bora.dopa.go.th) 

3) ชองทางการรองเรียน งานทะเบียนราษฎร ฝายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย หมายเลข

โทรศัพท 044602345 ตอ 103-104 

หมายเหตุ - 

4) ชองทางการรองเรียน  ศูนยบริการประชาชน  สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ  (เลขที่ 1  ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
 


