
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอเปล่ียนบัตรประจ ำตัวประชำชนใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอเปล่ียนบัตร

เนื่องจำกเปล่ียนค ำน ำหน้ำนำมจำก "เด็กชำย" เป็น "นำย" และจำก "เด็กหญิง" เป็น "น.ส.") 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : เทศบาลเมืองพระประแดง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

หากรายการในบัตรไม่ตรงกับรายการในทะเบียนบ้าน เช่น เปลี่ยนค าน าหน้านามจาก เด็กชาย เป็น นาย หรือจาก เด็กหญิง เป็น 

นางสาว สามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชนใหม่ได้ 

 

กรณีหากมีความจ าเป็น อาจต้องสอบสวนผู้ยื่นค าขอ หรือพยานบุคคลเป็นการเพิ่มเติม 

  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถำนท่ีให้บริกำร 

ส านักงานเทศบาลเมืองพระประแดง เลขท่ี 1 ถนนพระยาพายัพ
พิริยะกิจ ต าบลตลาด  อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 15 นาที 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอเปลี่ยนบัตร แจ้งความประสงค์ต่อ
เจ้าหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลักฐาน รายการในฐานข้อมูล

ทะเบียนราษฎร  และฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน 
(หมายเหตุ: -)  

5 นาที กรมการปกครอง 

 

2) กำรพิจำรณำ 

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับรายการใน
ฐานข้อมูล ด าเนินการพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือท้ังขวาและซ้าย , 

ถ่ายรูปท าบัตร ,พิมพ์ค าขอมีบัตร (บ.ป.1)  เสนอพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาอนุญาต พิมพ์บัตรประจ าตัวประชาชน , 
จัดเก็บลายพิมพ์นิ้วชี้ท้ังขวาและซ้าย และมอบบัตรประจ าตัว

ประชาชนให้ผู้ขอ 
(หมายเหตุ: -)  

10 นาที กรมการปกครอง 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (บัตรเดิม) 

กรมการปกครอง 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรออกบัตรประจ ำตัวประชำชน 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 
  

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ..... หรือผู้บริหารหน่วยงานที่ผู้นั้นยื่นค าขอมีบัตร 

(หมายเหตุ: ((ระบุท่ีอยู่ เวบไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานตนเอง)))  
2) ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

(หมายเหตุ: (59 หมู่ท่ี 11 ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 / สายด่วน 1548 / 
www.bora.dopa.go.th))  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอมีบัตร บ.ป.1 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงำน: การขอเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนค าน าหน้านามจาก 

"เด็กชาย" เป็น "นาย" และจาก "เด็กหญิง" เป็น "น.ส.")  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วย

เดียว) 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  

1)พ.ร.บ. บัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอเปลี่ยนบัตร กรณีขอเปลี่ยนค าน าหน้านาม ส าเนาคู่มือประชาชน 21/08/2015 14:05 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 


