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คู่มือสาํหรับประชาชน: การเปล่ียนช่ือตวัตัง้และเปล่ียนช่ือรอง 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสตัหีบ อําเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

1. ช่ือกระบวนงาน:การเปล่ียนช่ือตวัตัง้และเปล่ียนช่ือรอง 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองสตัหีบอําเภอสตัหีบจงัหวดัชลบรีุ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ชือ่บคุคลพ.ศ.2505  และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2548 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0นาที 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน การเปล่ียนช่ือตวัตัง้และเปล่ียนช่ือรองเทศบาลเมืองสตัหีบภคมนสําเนาคูมื่อ

ประชาชน 01/09/2015 13:40  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการทีว่่าการอําเภอสตัหีบถนนเลียบชายทะเลอําเภอสตัหีบจงัหวดัชลบรีุ/ติดต่อดว้ยตนเองณ

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานทีใ่ห้บริการเทศบาลเมืองสตัหีบอําเภอสตัหีบจงัหวดัชลบรีุอาคารสํานกังานเทศบาลเมืองสตัหีบอําเภอ

สตัหีบจงัหวดัชลบรีุโทรศพัท์ 038-438490  โทรสาร 038-439180  Website  Sattahipmunicipality.go.th/

ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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   1. ไมพ้่องหรือมุง่หมายให้คล้ายกบัพระปรมาภิไธยพระนามของพระราชินีหรือราชทินนาม 

   2. ไมมี่คําหรือความหมายหยาบคาย 

   3. ผู้ ท่ีได้รับหรือเคยได้รับพระราชทานบรรดาศกัดิแ์ตไ่ด้ออกจากบรรดาศกัดิน์ัน้โดยมิได้ถกูถอดถอน 

สามารถใช้ราชทินนามตามบรรดาศกัดิน์ัน้เป็นช่ือตวัหรือช่ือรองก็ได้ 

   4. ช่ือรองท่ีจะขอตัง้ต้องไมพ้่องกบัช่ือสกลุของบคุคลอ่ืนยกเว้นการใช้ช่ือสกลุของคูส่มรสเป็นช่ือรอง 

แตต้่องได้รับความยินยอมจากคูส่มรสท่ีใช้ช่ือสกลุนัน้อยู ่

   5. กรณีบตุรท่ีชอบด้วยกฎหมายมีสทิธิใช้ช่ือสกลุเดมิของมารดาหรือบดิาเป็นช่ือรองได้ 

   6. ต้องไมมี่เจตนาทจุริต 

   7. กรณีนายทะเบียนไมอ่นญุาตพร้อมแจ้งเหตผุลท่ีไมอ่าจดําเนินการได้แจ้งสทิธิอธุรณ์ภายใน 30 วนั 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนคําขอตรวจสอบ

เอกสารหลหัฐาน 
 

20 นาที เทศบาลเมืองสตั

หีบอําเภอสตัหีบ

จงัหวดัชลบรีุ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา

อนญุาต/ไมอ่นญุาตและ

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอ

ทราบ 
 

30 นาที เทศบาลเมืองสตั

หีบอําเภอสตัหีบ

จงัหวดัชลบรีุ 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 50 นาที 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

สํานกับริหารการ

ทะเบยีน 

1 0 ฉบบั - 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

สํานกัทะเบียน

อําเภอ/สํานกั

ทะเบยีนท้องถ่ิน 

1 0 ฉบบั - 

3) เอกสารอ่ืน (ถ้า สํานกัทะเบียน 1 0 ฉบบั - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

มี) เช่นสตูบิตัร

ทะเบยีนช่ือตวัช่ือ

รองทะเบียนรับ

บตุรบญุธรรม

ทะเบยีนสมรส

ทะเบยีนหยา่ซึง่

ระบอํุานาจการ

ปกครองของบตุร
   

อําเภอ/สํานกั

ทะเบยีนท้องถ่ิน 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สําหรบัยืน่เพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท 

ค่าธรรมเนียม50 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์ดํารงธรรมเขตในพืน้ท่ีกทม. 

หมายเหตุ(โทร 1555) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์ดํารงธรรมอําเภอศนูย์ดํารงธรรมจงัหวดั 

หมายเหตุ(โทร 1567) 

3) ช่องทางการร้องเรียนสํานกับริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 

หมายเหตุ(โทร 1548) 

4) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองสตัหีบอําเภอสตัหีบจงัหวดัชลบรีุอาคารสํานกังานเทศบาลเมืองสตัหีบ

อําเภอสตัหีบจงัหวดัชลบรีุโทรศพัท์ 038-438490  โทรสาร 038-439180  Website  

Sattahipmunicipality.go.th 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

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

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
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18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 

          - 

 

วันที่พมิพ์ 14/09/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลเมืองสตัหีบสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


