ื่ บุคคล
คูม
่ อ
ื สาหร ับประชาชน : การทาสาเนาและร ับรองสาเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชอ
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ : ฝ่ ายทะเบียน สานักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
่ บุคคลได ้แก่ คาขอ (ช.1) ทะเบียนชือ
่ สกุล (ช.2/1)
ทาสาเนาและรับรองสาเนารายการในฐานข ้อมูลทะเบียนชือ
่ ตัว ชือ
่ รอง (ช.3/1) ทะเบียนร่วมใช ้ชือ
่ สกุล (ช.4/1) ทะเบียนเปลีย
่ สกุล (ช.5/1) ทะเบียนอนุญาตให ้ร่วมใช ้
ทะเบียนชือ
่ นชือ
่ สกุล (ช.6/1) ทะเบียนรับรองเป็ นผู ้มีสท
ิ ธิอนุญาตให ้ผู ้อืน
่ สกุล (ช.7/1) ทะเบียนรับรองการขอเปลีย
่ ตัวของ
ชือ
่ ร่วมใช ้ชือ
่ นชือ
่ สกุลของคนต่างด ้าว (ช.9/1)
คนต่างด ้าว (ช.8/1) ทะเบียนรับรองขอจดทะเบียนชือ
หมายเหตุ
1. ขัน
้ ตอนการดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว
2. กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให ้สามารถพิจารณาได ้
เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานทีย
่ น
ื่ เพิม
่ เติม โดยผู ้ยืน
่ คาขอจะต ้อง
ดาเนินการแก ้ไขและ/หรือยืน
่ เอกสารเพิม
่ เติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนัน
้ จะถือว่าผู ้ยืน
่ คาขอละทิง้ คา
ขอ โดยเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้ยืน
่ คาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให ้ผู ้ยืน
่ คาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจไว ้เป็ นหลักฐาน
3. เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะแจ ้งผลการพิจารณาให ้ผู ้ยืน
่ คาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วน
ั ทีพ
่ จ
ิ ารณาแล ้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ่ ห้บริการ
ฝ่ ายทะเบียน สานักงานเขตบางกะปิ เลขที่ 189 ถ.ลาดพร ้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5760
โทรสาร 0 2377 5494 ต่อ 5761/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ
เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ าง
ราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา 08:00 - 16:00 น.
(มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 35 นาที
ลาด ับ
1)
2)

ขนตอน
ั้
การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบความถูกต ้องของหลักฐานและรายการในฐานข ้อมูล
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
กรณีอนุญาต
- มอบสาเนารายการให ้กับผู ้ยืน
่ คาขอ
กรณีไม่อนุญาต
- แจ ้งเหตุผลทีไ่ ม่อาจดาเนินการได ้และแจ ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์คาสัง่ ภายใน 30 วัน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
20 นาที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
ฝ่ ายทะเบียน
สานั กงานเขตบางกะปิ

15 นาที

ฝ่ ายทะเบียน
สานั กงานเขตบางกะปิ

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ลาด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจาต ัวประชาชนของเจ้าของรายการหรือผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
หล ักฐานการเป็นผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสียก ับรายการทีจ
่ ะขอค ัดและร ับรอง
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3)
กรณีมอบอานาจ 1) บ ัตรประจาต ัวของผูม
้ อบและผูร้ ับมอบอานาจ
2) หน ังสือมอบอานาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (อาทิเช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสือเดินทาง)
ค่าธรรมเนียม
ลาด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตามพระราชบ ัญญ ัติกาหนดค่าธรรมเนียม
อาเภอ พ.ศ. 2503
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมการปกครอง

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 10 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
สานั กงานเขตบางกะปิ เลขที่ 189 ถ.ลาดพร ้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ฝ่ ายทะเบียน โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5760 5762 5763 โทรสาร 0 2377 5494 ต่อ 5761
ฝ่ ายปกครอง โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5797 โทรสาร 0 2377 5494 ต่อ 5757
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชน สานั กปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสติ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลาด ับ
1)
คาขอ ช.1
(หมายเหตุ: -)

่ แบบฟอร์ม
ชือ

หมายเหตุ
ทีต
่ งั ้ /หมายเลขโทรศัพท์สานักงานเขต 50 เขต
http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp

