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คู่มือส าหรับประชาชน: การท าส าเนาและรับรองส าเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนช่ือบุคคล 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ:เทศบาลต าบลเมืองรามนัห์ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การท าส าเนาและรับรองส าเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านักบริหารการทะเบียน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ช่ือบคุคล พ.ศ. 2505 
2) พ.ร.บ.  ช่ือบคุคล พ.ศ. 2505 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
3) พ.ร.บ.ก าหนดค่าธรรมเนียมอ าเภอ พ.ศ.2503 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทะเบียนช่ือบคุคล พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การท าส าเนาและรบัรองส าเนารายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนชื่อบุคคล 07/07/2558 15:29 

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) 
สถานท่ีให้บริการ ส านักทะเบียนเทศบาลต าบลเมืองรามนัห์ 222 ถนนเมืองรามนัห์ ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอ

รามนั จงัหวดัยะลา 95140 โทร. 0-7329-5088 , Fax 0-7329-5537 WWW.MUANGRAMAN.GO.TH    

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

http://www.muangraman.go.th/
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  
- ท าส าเนาและรบัรองส าเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล ได้แก่ ค าขอ (ช.1) ทะเบียนชื่อ (ช.2/1) ทะเบียนชื่อ
ตวัชื่อรอง (ช.3/1) ทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.4/1) ทะเบียนชื่อสกุล (ช.5/1) ทะเบียนอนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.6/1) 
ทะเบียนรบัรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อ่ืนร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.7/1) ทะเบียนรบัรองการขอเปล่ียนชื่อตวัของคนต่างด้าว 
(ช.8/1) ทะเบียนรบัรองขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าว (ช.9/1) 
 
- ย่ืนค าขอตามแบบข้อ 1 ต่อนายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนจงัหวดั หรือนายทะเบียนท้องที่แห่งใดก็ได้  
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนค าขอ  ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
 

20 นาที ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา
อนุญาต  แจ้งให้ผู้ย่ืนค าขอ
ทราบ 
 

30 นาที ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 50 นาท ี
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนของ
เจ้าของรายการ 
หรือผู้มีส่วนได้
เสีย 

ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หลักฐานการเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียกบั
รายการที่จะขอ
คดัและรบัรอง 

ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

1 0 ฉบบั - 

3) 

กรณีมอบอ านาจ 
บตัรประจ าตวัผู้
มอบอ านาจและ
ผู้รบัมอบ หนงัสือ
มอบอ านาจติด
อากรณ์แสตมป์ 
10 บาท 

ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าะรรมเนียมฉบับละ 10 บาท 

ค่าธรรมเนียม10 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) 

ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลต าบลเมืองรามนัห์ 222 ถนนเมืองรามนัห์ ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั 

จงัหวดัยะลา 95140 โทร. 0-7329-5088 , Fax 0-7329-5537 WWW.MUANGRAMAN.GO.TH    

 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 

- 
 
 

 
 

 

http://www.muangraman.go.th/

