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คู่มือสาหรั บประชาชน: การทาสาเนาและรั บรองส าเนารายการในฐานข้ อมู ลทะเบียนชื่ อบุ คคล
หน่วยงานที่รบั ผิ ดชอบ:เทศบาลตาบลเมืองรามัน ห์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การทาสาเนาและรับรองสาเนารายการในฐานข้ อมูลทะเบียนชื่ อบุคคล
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริ การ:กระบวนงานบริ การที่เ บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริ การ:อนุญาต/ออกใบอนุญ าต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญ าต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ชื ่อบุคคล พ.ศ. 2505
2) พ.ร.บ. ชื ่อบุคคล พ.ศ. 2505 และที ่แก้ไขเพิ่ มเติ ม
3) พ.ร.บ.กาหนดค่ าธรรมเนี ยมอาเภอ พ.ศ.2503
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทะเบียนชื ่อบุคคล พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริ การ: ส่ วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การทาสาเนาและรับรองสาเนารายการในฐานข้ อมูล
ทะเบียนชื่อบุคคล 07/07/2558 15:29
11. ช่ องทางการให้ บริ การ
1)
สถานที่ให้ บริ การ สานักทะเบียนเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ 222 ถนนเมืองรามันห์ ตาบลกายูบอเกาะ อาเภอ
รามัน จังหวัดยะลา 95140 โทร. 0-7329-5088 , Fax 0-7329-5537 WWW.MUANGRAMAN.GO.TH
/ติ ดต่ อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พักเที ่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- ทาสาเนาและรับรองสาเนารายการในฐานข้ อมูลทะเบี ยนชื่ อบุคคล ได้ แก่ คาขอ (ช.1) ทะเบียนชื่อ (ช.2/1) ทะเบียนชื่อ
ตัวชื่อรอง (ช.3/1) ทะเบียนร่วมใช้ ชื่อสกุล (ช.4/1) ทะเบียนชื่อสกุล (ช.5/1) ทะเบียนอนุญาตให้ ร่วมใช้ ชื่อสกุล (ช.6/1)
ทะเบียนรับรองเป็ นผู้ มีสิทธิ อนุญาตให้ ผ้ ู อื่นร่วมใช้ ชื่อสกุล (ช.7/1) ทะเบียนรับรองการขอเปลี่ ยนชื่ อตัวของคนต่างด้ าว
(ช.8/1) ทะเบียนรับรองขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้ า ว (ช.9/1)
- ยื่นคาขอตามแบบข้ อ 1 ต่อนายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนจังหวัด หรือนายทะเบียนท้ องที่แห่งใดก็ได้

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริ การ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคาขอ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน

20 นาที

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุญาต แจ้ งให้ ผ้ ู ยื่นคาขอ
ทราบ

30 นาที

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริ การ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 50 นาที
14. งานบริ การนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้

หมายเหตุ

-

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริ ง
บัตรประจาตัว
สานักทะเบียน
1
ประชาชนของ
อาเภอ/สานัก
1) เจ้ าของรายการ ทะเบียนท้ องถิ่น
หรือผู้ มีส่วนได้
เสี ย
หลักฐานการเป็ น สานักทะเบียน
1
ผู้ มีส่วนได้ เสี ยกับ อาเภอ/สานัก
2)
รายการที่จะขอ ทะเบียนท้ องถิ่น
คัดและรับรอง
กรณี มอบอานาจ สานักทะเบียน
1
บัตรประจาตัวผู้ อาเภอ/สานัก
มอบอานาจและ ทะเบียนท้ องถิ่น
3) ผู้ รบั มอบ หนังสื อ
มอบอานาจติด
อากรณ์ แสตมป์
10 บาท

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่ พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่ มเติ ม
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าะรรมเนียมฉบับละ 10 บาท
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริ ง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1)
ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ 222 ถนนเมืองรามันห์ ตาบลกายูบอเกาะ อาเภอรามัน
จังหวัดยะลา 95140 โทร. 0-7329-5088 , Fax 0-7329-5537 WWW.MUANGRAMAN.GO.TH

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่ มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

