
คูมือสําหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล  

  หรือช่ือตัวและช่ือสกุล 

หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลตําบลหวยยอด อําเภอหวยยอด จังหวัดตรังกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 หลักเกณฑ วิธกีาร เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

ผูท่ีแกไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ในทะเบียนบาน ตองขอเปล่ียนบัตรประจําตัว

ประชาชนใหมภายใน หกสิบวัน นับแตวันท่ีแกไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบาน กรณี

หากมีความจําเปน อาจตองสอบสวนผูย่ืนคําขอ หรือพยานบุคคลเปนการเพิ่มเติม หากไมขอเปล่ียนบัตร

ประจําตัวประชาชนตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในกําหนดหกสิบวัน ตามท่ีกฎหมายกําหนดตองระวางโทษปรับ

ไมเกิน 100 บาท 

 

 

 

ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ 
สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหวยยอด  โทรศัพท 0 – 
7527 - 1471 , 0 – 7523 - 5466 
โทรสาร 0-7527-1332 หรือเว็บไซต www. 
huaiyodcity.go.th  หรือ  
www.facebook.com/huaiyodcity.trang 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 นาที 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม/ขอเปลี่ยนบัตร แจงความประสงค
ตอเจาหนาท่ี เจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐานรายการใน
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียนบัตร
ประจําตัวประชาชน 
(หมายเหตุ: -) 

5 นาที เทศบาลตําบลหวยยอด 
อําเภอหวยยอด  

จังหวัดตรัง 
 

2) การพิจารณา 
เม่ือตรวจสอบแลวปรากฏวาเปนบุคคลคนเดียวกันกับรายการ
ในฐานขอมูล ดําเนินการพิมพลายนิ้วหัวแมมือท้ังขวาและซาย 
, ถายรูปทําบัตร ,พิมพคําขอมีบัตร (บ.ป.1)  เสนอพนักงาน
เจาหนาท่ีพิจารณาอนุญาต พิมพบัตรประจําตัวประชาชน , 
จัดเก็บลายพิมพนิ้วชี้ท้ังขวาและซาย และมอบบัตรประจําตัว
ประชาชนใหผูขอ 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาที เทศบาลตําบลหวยยอด 
อําเภอหวยยอด 

จังหวัดตรัง 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(บัตรเดิม) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หลักฐานการเปล่ียน ช่ือตัว ช่ือสกุล หรือช่ือตัวและช่ือสกุล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียมการออกบัตรประจําตัวประชาชน 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 20 บาท 
 
 

 



ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหวยยอด  โทรศัพท 0 – 7527 - 1471 , 0 – 7523 - 5466  

โทรสาร 0-7527-1332 หรือเว็บไซต www. huaiyodcity.go.th  หรือ  
www.facebook.com/huaiyodcity.trang 
(หมายเหตุ: -) 

2) สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
(หมายเหตุ: (59 หมูท่ี 11 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 / สายดวน 1548 / 
www. bora.dopa.go.th )) 

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) แบบคําขอมีบัตร บ.ป.1 

(หมายเหตุ: -) 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ช่ือกระบวนงาน : การขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สํานักบริหารการทะเบียน 

ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

 
1) พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 
ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีใหบริการ:สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา : - 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน : การขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล 

เทศบาลตําบลหวยยอด สุจิตรา สําเนาคูมือประชาชน 08/08/2015 14:12 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่ 


