
คูมือกระบวนงานท่ี 35 

ช่ือกระบวนงาน : การจําหนายช่ือสกุล 

 

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลสารภี  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม  กระทรวงมหาดไทย  

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูประสงคจําหนายชื่อสกุล ยื่นคําขอตามแบบ ช.1 ตอนายทะเบียนทองท่ี ณ สํานักงานเขตฯ สํานักทะเบียนอําเภอ  

ท่ีตนมีชื่อในทะเบียนบาน 

  

ชองทางการใหบริการ 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักทะเบียนเขตในพ้ืนท่ี กทม.  สํานักทะเบียนอําเภอ/ติดตอ
ดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน 
จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการ
กําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.            
(มีพักเท่ียง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 50 นาที 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ี
รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นคําขอ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
(หมายเหตุ: -) 

20 นาที สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 
 

2) การพิจารณา 
นายทะเบียนพิจารณาอนุญาต แจงใหผูยื่นคําขอทราบ 
(หมายเหตุ: -) 

30 นาที สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

สํานักทะเบียนอําเภอ/ 
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

สํานักทะเบียนอําเภอ/ 
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 

3) 
 

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนตั้งช่ือสกุล หรือตั้งช่ือ
สกุลใหม (ช.2)  หนังสือสําคัญแสดงการรวมใชช่ือสกุล 
(ช.4) แลวแตกรณี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

สํานักทะเบียนอําเภอ/ 
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 

4) 
 

หลักฐานการแจงความเอกสารสูญหาย (กรณีหนังสือสําคัญ
สูญหาย) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

สํานักทะเบียนอําเภอ/ 
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 

5) 
 

เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) เชน สูติบัตร ทะเบียนเปล่ียนช่ือตัว 
ช่ือรอง ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ทะเบียนหยา  ซ่ึงระบุ
อํานาจปกครองบุตร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

สํานักทะเบียนอําเภอ/ 
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม  
(บาท / รอยละ) 

1) ไมมีคาธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) ศูนยดํารงธรรมเขตในพ้ืนท่ี กทม. 

(หมายเหตุ: (โทร 1555)) 
2) ศูนยดํารงธรรมอําเภอ   ศูนยดํารงธรรมจังหวัด 

(หมายเหตุ: (โทร 1567)) 



ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
3) สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง 

(หมายเหต:ุ (โทร 1548))  
4) 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 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
 

หมายเหตุ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ช่ือกระบวนงาน: การจําหนายชื่อสกุล  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สํานักบริหารการทะเบียน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

 1)พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ.2505  และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2548  
 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. 2551  
 

ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน  : สําเนาคูมือประชาชน 18/07/2015 08:14  

           การจําหนายชื่อสกุล เทศบาลตําบลสารภี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


