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คู่มือสาหรั บประชาชน: การจดทะเบียนตัง้ ชื่อสกุลหรื อขอตัง้ ชื่อสกุลใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนตังชื
้ ่อสกุลหรื อขอตังชื
้ ่อสกุลใหม่
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.ชื ่อบุคคล พ.ศ.2505 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนตังชื
้ ่อสกุลหรื อขอตังชื
้ ่อสกุลใหม่
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักทะเบียนท้องถิ่ นเทศบาลตาบลแม่ปืม ณ ที ่ว่าการอาเภอเมื องพะเยา จังหวัดพะเยา
(ผูร้ ับผิ ดชอบ นางทิ พปภา กลมกล่อม ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่ ริ การงานทะเบี ยนและบัตร)
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ไม่พ้องหรื อมุง่ หมายให้ คล้ ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
2. ไม่พ้องหรื อมุง่ หมายให้ คล้ ายกับราชทินนาม เว้ นแต่ราชทินนามของตนของบุพการี หรื อของผู้สืบสันดาน
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ี รับพระราชทานจากพระมหากษัตริ ย์หรื อชื่อสกุลท่ได้
ี จดทะเบียนไว้ แล้ วหรื อชื่อสกุลในฐานข้ อมูล
3. ไม่ซ ้ากับชื่อสกุลท่ได้
ทะเบียนชื่อบุคคล และฐานข้ อมูลการทะเบียนราษฎร
4. ไม่มีคาหรื อความหมายหยาบคาย
5. มีพยัญชนะไม่เกินสิบพยัญชนะ เว้ นแต่กรณีใช้ ราชทินนามเป็ นชื่อสกุล
6. ไม่ต้องห้ ามตามประกาศห้ ามมิให้ ผ้ ทู ี่ไม่ได้ รับพระราชทานนามสกุลใช้ &quot;ณ&quot; นาชื่อสกุล ลงวันที่15
ธันวาคม พระพุทธศักราช 2458
7. ไม่ต้องห้ ามตามประกาศห้ ามมิให้ เอานามพระนคร และไม่ให้ เอาศัพท์ที่ใช้ เป็ นพระบรมนามาภิไธยมาใช้ เป็ นนามสกุล
ลงวันที่ 2 มีนาคม พระพุทธศักราช 2458
8. ไม่ต้องห้ ามตามประกาศเพิ่มเครื่ องหมายนามสกุลสาหรับราชตระกูล ลงวันที่ 1 มกราคม 2458
9. กรณีนายทะเบียนไม่อนุญาตพร้ อมแจ้ งเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ แจ้ งสิทธิอธุ รณ์ภายใน 30 วัน

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคาขอ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน

20 นาที

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุญาต แจ้ งผลให้ ผ้ ขู อ
ทราบ

30 นาที

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 50 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

หมายเหตุ

-

-
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14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
สานักบริ หารการ 1
1)
ประชาชน
ทะเบียน
สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
2) บ้ าน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น
เอกสารอื่น (ถ้ า สานักทะเบียน
1
มี) เช่น สูติบตั ร อาเภอ/สานัก
ทะเบียนรับบุตร ทะเบียนท้ องถิ่น
บุญธรรม
ทะเบียนสมรส
ทะเบียนหย่า ซึง่
3)
ระบุอานาจการ
ปกครองบุตร
ทะเบียนชื่อรอง
ทะเบียนตังชื
้ ่อ
สกุล ทะเบียน
ร่วมใช้ ชื่อสกุล

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม
16. ค่ าธรรมเนียม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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1)

ค่ าธรรมเนียมฉบับละ 100 บาท
ค่ าธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หรื อสานักงานทะเบียนท้ องถิ่นเทศบาลตาบลแม่ปืม ณ ที่วา่ การอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
หมายเหตุ ( )
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
หมายเหตุ (โทร 1567)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
หมายเหตุ (โทร 1548)
4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

24/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
เทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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