1/4

คู่มือสำหรั บประชำชน : กำรขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชำชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักทะเบียนท้ องถิ่นเทศบาลตาบลตาพระยา อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ ว 27180
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอเปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลหรื อชื่อตัวและชื่อสกุล
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน : สานักบริ หารการทะเบียน
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง :
1) พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชำชนพ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร : ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอเปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อ
สกุลหรื อชื่อตัวและชื่อสกุล 26/05/2558 09:17
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถำนที่ให้ บริกำร สานักทะเบียนท้ องถิ่นเทศบาลตาบลตาพระยา เลขที่ 976 หมูท่ ี่ 1 อาเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ ว 27180 เบอร์ โทรศัพท์ 037269234
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้ บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตังแต่
้ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมำยเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ที่แก้ ไขชื่อตัวชื่อสกุลหรื อชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้ านต้ องขอเปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชนใหม่ภายในหกสิบวัน
นับแต่วนั ที่แก้ ไขชื่อตัวชื่อสกุลหรื อชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้ าน
กรณีหากมีความจาเป็ นอาจต้ องสอบสวนผู้ยื่นคาขอหรื อพยานบุคคลเป็ นการเพิ่มเติม

2/4

หากไม่ขอเปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ภายในกาหนดหกสิบวันตามที่กฎหมายกาหนดต้ อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงำนที่
กำรบริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอมีบตั ร/ขอมีบตั รใหม่/ขอ 5 นาที
กรมการปกครอง เปลี่ยนบัตรแจ้ งความ
/สานักทะเบียน
ประสงค์ตอ่ เจ้ าหน้ าที่
ท้ องถิ่นเทศบาล
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
ตาบลตาพระยา
1)
หลักฐานรายการใน
ฐานข้ อมูลทะเบียนราษฎร
และฐานข้ อมูลทะเบียนบัตร
ประจาตัวประชาชน
การพิจารณา
เมื่อตรวจสอบแล้ วปรากฏ 10 นาที
กรมการปกครอ/ ว่าเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับ
สานักทะเบียน
รายการในฐานข้ อมูล
ท้ องถิ่นเทศบาล
ดาเนินการพิมพ์ลาย
ตาบลตาพระยา
นิ ้วหัวแม่มือทังขวาและซ้
้
าย
, ถ่ายรูปทาบัตร ,พิมพ์คา
2)
ขอมีบตั ร (บ.ป.1) เสนอ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่พิจารณา
อนุญาตพิมพ์บตั รประจาตัว
ประชาชน , จัดเก็บลาย
พิมพ์นิ ้วชี ้ทังขวาและซ้
้
าย
และมอบบัตรประจาตัว
ประชาชนให้ ผ้ ขู อ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 15 นาที
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
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15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 1
1)
ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

หมำยเหตุ

ฉบับ

(บัตรเดิม)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

หลักฐำนกำร
เปลี่ยนชื่อตัวชื่อ
สกุลหรื อชื่อตัว
และชื่อสกุล

กรมกำรปกครอง

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมกำรออกบัตรประจำตัวประชำชน
ค่ ำธรรมเนียม 20 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักทะเบียนท้ องถิ่นเทศบาลตาบลตาพระยา เลขที่ 976 หมู่ที่ 1 อาเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ ว 27180 เบอร์ โทรศัพท์ 037269234
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักงานเทศบาลตาบลตาพระยาอาเภอตาพระยา เลขที่ 99 หมูท่ ี่ 1 อาเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ ว 27180 เบอร์ โทรศัพท์ 037269066หรื อ www.taphraya.go.th
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรมอาเภอตาพระยา เบอร์ โทรศัพท์ 037269070
4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ ว เบอร์ โทรศัพท์ 037425575
5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอมีบตั ร บ.ป.1
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19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
21/07/2558
สถำนะ
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จัดทำโดย
สุเมธ แสนคาวงษ์
อนุมัตโิ ดย นายกเทศมนตรี ตาบลตาพระยา
เผยแพร่ โดย สานักทะเบียนท้ องถิ่นเทศบาลฯ

