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คู่มือส าหรับประชาชน: การจดทะเบียนตัง้ช่ือสกุลหรือขอตัง้ช่ือสกุลใหม่ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลศรีวิไล  อ าเภอศรีวิไล  จงัหวดับงึกาฬ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การจดทะเบียนตัง้ช่ือสกลุหรือขอตัง้ช่ือสกลุใหม่ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลศรีวิไล  อ าเภอศรีวิไล  จงัหวดับงึกาฬ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ชื่อบคุคลพ.ศ.2505  และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2548 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนตัง้ช่ือสกลุหรือขอตัง้ช่ือสกลุใหมเ่ทศบาลต าบลศรีวิไลพิลยัวลัย์ศริิ
ภกัดิส์ าเนาคูมื่อประชาชน 21/08/2015 15:38  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการส านกัทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลต าบลศรีวิไลอ าเภอศรีวิไลจงัหวดับึงกาฬโทร/โทรสาร 042-

497-243 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ไมพ้่องหรือมุง่หมายให้คล้ายกบัพระปรมาภิไธยพระนามของพระราชินี 
2. ไมพ้่องหรือมุง่หมายให้คล้ายกบัราชทินนามเว้นแตร่าชทินนามของตนของบพุการีหรือของผู้ สืบสนัดาน 
3. ไมซ่ า้กบัช่ือสกลุท่ไีด้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์หรือช่ือสกลุท่ไีด้จดทะเบียนไว้แล้วหรือช่ือสกลุในฐานข้อมลู
ทะเบียนช่ือบคุคลและฐานข้อมลูการทะเบียนราษฎร 
4. ไมมี่ค าหรือความหมายหยาบคาย 
5. มีพยญัชนะไมเ่กินสิบพยญัชนะเว้นแตก่รณีใช้ราชทินนามเป็นช่ือสกลุ 
6. ไมต้่องห้ามตามประกาศห้ามมิให้ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับพระราชทานนามสกลุใช้&quot;ณ&quot; น าช่ือสกลุลงวนัท่ี15 ธนัวาคม
พระพทุธศกัราช 2458 
7. ไมต้่องห้ามตามประกาศห้ามมิให้เอานามพระนครและไมใ่ห้เอาศพัท์ท่ีใช้เป็นพระบรมนามาภิไธยมาใช้เป็นนามสกลุ
ลงวนัท่ี 2 มีนาคมพระพทุธศกัราช 2458 
8. ไมต้่องห้ามตามประกาศเพิ่มเคร่ืองหมายนามสกลุส าหรับราชตระกลูลงวนัท่ี 1 มกราคม 2458 
9. กรณีนายทะเบียนไม่อนญุาตพร้อมแจ้งเหตผุลท่ีไมอ่าจด าเนินการได้แจ้งสิทธิอธุรณ์ภายใน 30 วนั 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนค าขอตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐาน 
 

20 นาที เทศบาลต าบล 
ศรีวิไล  อ าเภอ
ศรีวิไล  จงัหวดั
บงึกาฬ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา
อนญุาตแจ้งผลให้ผู้ขอ
ทราบ 
 

30 นาที เทศบาลต าบล 
ศรีวิไล  อ าเภอ
ศรีวิไล  จงัหวดั
บงึกาฬ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 50 นาที 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

ส านกับริหารการ
ทะเบียน 

1 0 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

1 0 ฉบบั - 

3) 

เอกสารอ่ืน (ถ้า
มี) เชน่สตูบิตัร
ทะเบียนรับบตุร
บญุธรรม
ทะเบียนสมรส
ทะเบียนหย่าซึง่
ระบอุ านาจการ
ปกครองบตุร
ทะเบียนช่ือรอง
ทะเบียนตัง้ช่ือ
สกลุทะเบียนร่วม
ใช้ช่ือสกลุ 

ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 100 บาท 

ค่าธรรมเนียม100 บาท 
หมายเหตุ - 



4/4 
 

 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลต าบลศรีวิไลอ าเภอศรีวิไลจงัหวดับงึกาฬโทร/โทรสาร 042-497-243 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 25/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลศรีวิไล   อ าเภอ    

ศรีวิไล  จงัหวดับงึกาฬ  สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


