
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การเพิม่ชือ่กรณีบคุคลทีถ่กูจ าหนา่ยชือ่และรายการบคุคลใน 

ทะเบยีนบา้น เนือ่งจากมชีือ่และรายการโดยมชิอบหรอืโดยทจุรติ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลเจดยีแ์มค่รัว* อ าเภอสนัทราย จังหวัดเชยีงใหม ่กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูย้ืน่ค ารอ้งไดแ้กเ่จา้บา้นบดิามารดาหรอืผูท้ีข่อเพิม่ชือ่ 

 

2. พยานบคุคลไดแ้กบ่คุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตวับคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 

 

3. เงือ่นไข 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอ าพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิ

จากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ

ภายใน 60 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซับซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิตั ิขอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญัตอ้งด าเนนิการ

หารือมายังส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลางภายใน 

30 วนันับแตว่นัทีร่ับเรือ่ง) โดยสง่ผา่นส านักทะเบยีนจงัหวัด เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลต าบลเจดยีแ์ม่ครัว ทีว่า่การอ าเภอ

สนัทราย จังหวัดเชยีงใหม/่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (ทีบ่คุคลนัน้มภีมูลิ าเนาอยู่)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั

ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 

08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :30 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีร่ับเรือ่งค าขอและตรวจสอบหลักฐานการยืน่ประกอบ

พจิารณาในเบือ้งตน้ 

(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี ส านักทะเบยีนอ าเภอ/

ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

2) การพจิารณา 

นายทะเบยีนสอบสวนผูร้อ้งเจา้บา้นบดิามารดาพยานบคุคลที่

น่าเชือ่ถอืใหป้รากฏขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของ  

ผูข้อเพิม่ชือ่และสาเหตทุีม่กีารแจง้การตายหรอืการจ าหน่าย

รายการบคุคลเพือ่สอบสวนวา่เป็นการแจง้โดยทุจรติหรอืไมโ่ดย

รวบรวมหลกัฐานพรอ้มความเห็นเสนอนายอ าเภอทอ้งทีพ่จิารณา

อนุมัต/ิไมอ่นุมัต ิ

(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั ส านักทะเบยีนอ าเภอ/

ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

3) การพจิารณา 

เมือ่ไดร้ับแจง้จากนายอ าเภอแลว้นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนาย

ทะเบยีนทอ้งถิน่ด าเนนิการเพิม่ชือ่ในทะเบยีนบา้นและแจง้ให ้  

ผูร้อ้งทราบ 

(หมายเหต:ุ -) 

10 วนั ส านักทะเบยีนอ าเภอ/

ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ 

 

 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหต(ุของบา้นที่ผูร้อ้งถกูจ าหน่ายเนื่องจากทจุรติ) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีน

ทอ้งถิน่ 

 

2) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหต(ุของผูร้อ้งถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หลกัฐานทะเบยีนทีม่รีายการของผูข้อเพิม่ชือ่เชน่บญัชี

ส ามะโนครวัทะเบยีนสมรส 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหต(ุถา้ม)ี 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีน

ทอ้งถิน่ 

 

4) 

 

เอกสารทะเบยีนราษฎรเชน่ทะเบยีนบา้นท.ร.13 , ทะเบยีน

ประวตัทิ.ร. 38/1 หรอืท.ร. 38 ข 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหต-ุ 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีน

ทอ้งถิน่ 

5) 

 

เอกสารทีท่างราชการออกใหเ้ชน่หลกัฐานการศกึษาหลกัฐาน

ทหารใบส าคญัถ ิน่ท ีอ่ยูห่รอืใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้วของบดิา

มารดา (กรณีผูข้อเพิม่ชือ่มบีดิามารดาเป็นคนตา่งดา้ว) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหต(ุถา้ม)ี 

- 

 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศนูยด์ ารงธรรมส านักงานเทศบาลต าบลเจดยีแ์มค่รัว โทร. 053-848601 

(หมายเหต:ุ -) 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

2) ส านักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครอง ถ.ล าลกูกาคลอง 9  อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี โทร 1548 หรอื 

www.bora.dopa.go.th 

(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)) 

 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การเพิม่ชือ่กรณีบคุคลทีถ่กูจ าหน่ายชือ่และรายการบคุคลในทะเบยีนบา้นเนื่องจากมชีือ่และรายการ 

โดยมชิอบหรอืโดยทุจรติ 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1)ระเบยีบส านักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดท าทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2551 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:ส าเนาคูม่อืประชาชน 21/07/2015 09:01 การเพิม่ชือ่กรณีบคุคลทีถ่กูจ าหน่ายชือ่และรายการ

บคุคลในทะเบยีนบา้นเนื่องจากมชีือ่และรายการโดยมชิอบหรอืโดยทจุรติ 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่


