
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การเปลีย่นชือ่สกลุเมือ่ส ิน้สดุการสมรส 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
- การเปลีย่นชือ่สกลุเมือ่การสมรสสิน้สดุลง โดยการหยา่ หรอืโดยคําพพิากษาของศาลใหคู้ส่มรส ซึง่ใชช้ือ่สกลุของอกีฝ่ายหนึง่
ตอ้ง กลบัไปใชช้ือ่สกลุเดมิของตนยืน่คําขอตามแบบ ช.1 ตอ่นายทะเบยีนทอ้งที ่ณ สาํนักงานเขต ทีว่า่การอําเภอหรอืทีว่า่การ
กิง่อําเภอทีต่นมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้น 
 
-กรณีนายทะเบยีนไม่อนุญาตพรอ้มแจง้เหตผุลทีไ่ม่อาจดําเนนิการได ้แจง้สทิธอิธุรณ์ภายใน 30 วนั     
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักทะเบยีนเขตในพืน้ที ่กทม. 
สาํนักทะเบยีนอําเภอ ทกุอําเภอ   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 50 นาท ี
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่คําขอ  ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี สาํนักทะเบยีนอําเภอ/
สาํนักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 
2) การพจิารณา 

นายทะเบยีนพจิารณาอนุญาต  แจง้ผลใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สาํนักทะเบยีนอําเภอ/
สาํนักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

3) 
 

หลกัฐานการสมรส  และการสิน้สดุการสมรส เชน่ใบสําคญัการ
สมรส ใบสําคญัการหยา่  หรอื คําพพิากษาถงึทีส่ดุของศาล 
แลว้แตก่รณี  หลกัฐานการตายของคูส่มรสอกีฝ่ายหนึง่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 



 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) ศนูยดํ์ารงธรรมเขตในพืน้ที ่กทม. 
(หมายเหต:ุ (โทร  1555))  

2) ศนูยดํ์ารงธรรมอําเภอ  ศนูยดํ์ารงธรรมจังหวดั 
(หมายเหต:ุ (โทร 1567))  

3) สาํนักบรหิารการทะเบยีน  กรมการปกครอง 
(หมายเหต:ุ (โทร  1548))  

4) สาํนักงานเทศบาลตําบลศาลายา หรอื www.salaya.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: การเปลีย่นชือ่สกลุเมือ่ส ิน้สดุการสมรส  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง สํานักบรหิารการทะเบยีน 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.ชือ่บคุคล พ.ศ.2505  และฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2548  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การเปลีย่นชือ่สกลุเมือ่การสมรสสิน้สดุลง ทต.ศาลายา 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


