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คูมือสําหรับประชาชน: การขอเปล่ียนบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเปล่ียนท่ีอยู 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนท่ีอยู 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

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

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 นาที  

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนท่ีอยู   สํานักงานเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ สํานักทะเบียนอําเภอ...../ สํานักทะเบียนทองถ่ินเขต...../สํานักทะเบียนทองถ่ิน...../ติดตอดวย

ตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีใหบริการ สํานักทะเบียนทองถ่ิน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ /หมายเลขโทรศัพท   043-813106/ติดตอดวย

ตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 

น. 
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หมายเหตุ (-) 
 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูท่ีเปลี่ยนท่ีอยูประสงคจะขอเปลี่ยนบัตรก็ได กรณีหากมีความจําเปน อาจตองสอบสวนผูยื่นคําขอ หรือพยานบุคคลเปนการ

เพ่ิมเติม 

 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม/ขอ

เปลี่ยนบัตร แจงความ

ประสงคตอเจาหนาท่ี  

เจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐาน 

รายการในฐานขอมูล

ทะเบียนราษฎร  และ

ฐานขอมูลทะเบียนบัตร

ประจําตัวประชาชน 
 

5 นาที กรมการปกครอง - 

2) 

การพิจารณา 
 

เม่ือตรวจสอบแลวปรากฏวา

เปนบุคคลคนเดียวกันกับ

รายการในฐานขอมูล 

ดําเนินการพิมพลาย

นิ้วหัวแมมือท้ังขวาและซาย , 

ถายรูปทําบัตร ,พิมพคําขอมี

บัตร (บ.ป.1)  เสนอพนักงาน

เจาหนาท่ีพิจารณาอนุญาต 

พิมพบัตรประจําตัว

ประชาชน , จัดเก็บลายพิมพ

นิ้วชี้ท้ังขวาและซาย และ

มอบบัตรประจําตัว

ประชาชนใหผูขอ 

10 นาที กรมการปกครอง - 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   15 นาที 

 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 15 นาที 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (บัตรเดิม) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมการออกบัตรประจําตัวประชาชน 

 คาธรรมเนียม 20 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมอําเภอ..... หรือผูบริหารหนวยงานท่ีผูนั้นยื่นคําขอมีบัตร 

หมายเหตุ ((ระบุท่ีอยู เวบไซตและหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานตนเอง)) 

2) ชองทางการรองเรียน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ (59 หมูท่ี 11 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 / สายดวน 1548 / 
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www.bora.dopa.go.th) 

3) ชองทางการรองเรียน สํานักทะเบียนทองถ่ิน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  หรือ สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   

70/21        ถนนถีนานนท อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 46000 /หมายเลขโทรศัพท 043-821354-6 /สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน  043-813106  / www.kalasin-mu.go.th 

หมายเหตุ (-) 

4) ชองทางการรองเรียน 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) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคําขอมีบัตร บ.ป.1 

- 

 
 

19. หมายเหตุ 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

 

จัดทําโดย ธีรญา พันเทศ 

 

อนุมัติโดย จารุวัฒน บุญเพ่ิม 

 

เผยแพรโดยอภิวัฒน ปะกิทัง 

 

 

วันท่ีพิมพ 28/08/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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