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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชนใหม่ กรณีอ่ นื ๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยน
คานาหน้ านามจาก"เด็กชาย"เป็ น"นาย"และจาก"เด็กหญิง"เป็ น"น.ส.")
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลนครสมุทรปราการ
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเปลีย่ นบัตรประจาตัวประชาชนใหม่กรณีอื่นๆ (ขอเปลีย่ นบัตรเนื่องจากเปลีย่ นคานาหน้ า
นามจาก"เด็กชาย"เป็ น"นาย"และจาก"เด็กหญิง"เป็ น"น.ส.")
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักบริ หารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่ให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชนพ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอเปลีย่ นบัตรประจาตัวประชาชนใหม่กรณีอื่นๆ (ขอเปลีย่ นบัตรเนื่องจาก
เปลีย่ นคานาหน้ านามจาก"เด็กชาย"เป็ น"นาย"และจาก"เด็กหญิง"เป็ น"น.ส.")
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักทะเบียนท้ องถิ่นเทศบาลนครสมุทรปราการ
1 ถนนสุทธิ ภิรมย์ ตาบลปากน้า อาเภอเมื องสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0 2382
6140 - 53 ต่อ 118 /ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. และวันเสาร์ ตัง้ แต่เวลา 08.30-12.00 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หากรายการในบัตรไม่ตรงกับรายการในทะเบียนบ้ านเช่นเปลีย่ นคานาหน้ านามจากเด็กชายเป็ นนายหรื อจากเด็กหญิง
เป็ นนางสาวสามารถแจ้ งความประสงค์ขอเปลีย่ นบัตรประจาตัวประชาชนใหม่ได้
กรณีหากมีความจาเป็ นอาจต้ องสอบสวนผู้ยื่นคาขอหรื อพยานบุคคลเป็ นการเพิ่มเติม
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอมีบตั ร/ขอมีบตั รใหม่/ขอ
5 นาที
ท้ องถิ่นเทศบาล
เปลีย่ นบัตรแจ้ งความ
นครสมุทรปราการ
ประสงค์ตอ่ เจ้ าหน้ าที่
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
1)
หลักฐานรายการใน
ฐานข้ อมูลทะเบียนราษฎร
และฐานข้ อมูลทะเบียนบัตร
ประจาตัวประชาชน
การพิจารณา

2)

เมื่อตรวจสอบแล้ วปรากฏ
ว่าเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้ อมูล
ดาเนินการพิมพ์ลาย
นิ ้วหัวแม่มือทังขวาและซ้
้
าย
, ถ่ายรูปทาบัตร ,พิมพ์คา
ขอมีบตั ร (บ.ป.1) เสนอ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่พิจารณา
อนุญาตพิมพ์บตั รประจาตัว
ประชาชน , จัดเก็บลาย
พิมพ์นิ ้วชี ้ทังขวาและซ้
้
าย
และมอบบัตรประจาตัว
ประชาชนให้ ผ้ ขู อ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที

10 นาที

สานักทะเบียน
ท้ องถิ่นเทศบาล
นครสมุทรปราการ

-
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14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ิราชการมาแล้ ว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(บัตรเดิม)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมการออกบัตรประจาตัวประชาชน
ค่ าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครสมุทรปราการ
หมายเหตุ-(1 ถนนสุทธิ ภิรมย์ ตาบลปากน้า อาเภอเมื องสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์
0 2382 6140 - 53 ต่อ 116 หรื อ www.samutprakancity.go.th)
2)

ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ-( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอมีบตั รบ.ป.1
-

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
วิศวัชร์ มีสวุ รรณ์
วิเชียร ชิดชนกนารถ
ANUSORN JIRAPITAK

