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คู่มือสําหรับประชาชน: การทําสําเนาและรั บรองสําเนารายการในฐานข้ อมูลทะเบียนชื่อบุคคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การทําสําเนาและรับรองสําเนารายการในฐานข้ อมูลทะเบียนชื่อบุคคล
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักบริ หารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ชื ่อบุคคล พ.ศ. 2505
2)

พ.ร.บ. ชื ่อบุคคล พ.ศ. 2505 และที แ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม

3)

พ.ร.บ.กํ าหนดค่าธรรมเนี ยมอําเภอ พ.ศ.2503

4)

ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทะเบี ยนชื ่อบุคคล พ.ศ. 2551

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การทําสําเนาและรับรองสําเนารายการในฐานข้ อมูล
ทะเบียนชื่อบุคคล 07/07/2558 15:29
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สํานักงานเทศบาลเมื องสองพีน่ ้อง เลขที ่ 7 ถนนราษฎร์ บํารุง ตํ าบลสองพีน่ อ้ ง
อําเภอสองพีน่ ้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทรศัพท์ 035531357
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โทรสาร 035531505/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- ทําสําเนาและรับรองสําเนารายการในฐานข้ อมูลทะเบียนชื่อบุคคล ได้ แก่ คําขอ (ช.1) ทะเบียนชื่อ (ช.2/1) ทะเบียนชื่อ
ตัวชื่อรอง (ช.3/1) ทะเบียนร่ วมใช้ ชื่อสกุล (ช.4/1) ทะเบียนชื่อสกุล (ช.5/1) ทะเบียนอนุญาตให้ ร่วมใช้ ชื่อสกุล (ช.6/1)
ทะเบียนรับรองเป็ นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ ผ้ อู ื่นร่ วมใช้ ชื่อสกุล (ช.7/1) ทะเบียนรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้ าว
(ช.8/1) ทะเบียนรับรองขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้ าว (ช.9/1)
- ยื่นคําขอตามแบบข้ อ 1 ต่อนายทะเบียนกลาง หรื อนายทะเบียนจังหวัด หรื อนายทะเบียนท้ องที่แห่งใดก็ได้
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคําขอ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน

20 นาที

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุญาต แจ้ งให้ ผ้ ยู ื่นคําขอ
ทราบ

30 นาที

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

ระยะเวลาดําเนินการรวม 50 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้

หมายเหตุ

-

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
สํานักทะเบียน
1
ประชาชนของ
อําเภอ/สํานัก
1) เจ้ าของรายการ ทะเบียนท้ องถิ่น
หรื อผู้มีสว่ นได้
เสีย
หลักฐานการเป็ น สํานักทะเบียน
1
ผู้มีสว่ นได้ เสียกับ อําเภอ/สํานัก
2)
รายการที่จะขอ ทะเบียนท้ องถิ่น
คัดและรับรอง
กรณีมอบอํานาจ สํานักทะเบียน
1
บัตรประจําตัวผู้ อําเภอ/สํานัก
มอบอํานาจและ ทะเบียนท้ องถิ่น
3) ผู้รับมอบ หนังสือ
มอบอํานาจติด
อากรณ์แสตมป์
10 บาท

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สํ าหรับยื ่นเพิ่ มเติ ม
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าะรรมเนียมฉบับละ 10 บาท
ค่ าธรรมเนียม10 บาท

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนเทศบาลเมืองสองพี่น้อง โทรศัพท์ : 035531357 ต่อ 113
2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน www.songpeenongcity.go.th

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน สํานักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เลขที่ 7 ถนนราษฎร์ บํารุง ตําบลสองพี่น้อง
อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

21/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จิตตาภรณ์ วิมลวัฒนา
วิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
จิตตาภรณ์ วิมลวัฒนา

