
คูมือสําหรับประชาชน : การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน กรณีมีชื่อและ
รายการบุคคลในทะเบียนบานมากกวา 1 แหง 
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลาํปางกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูยื่นคํารอง ไดแก เจาบานหรอืผูที่เจาบานมอบอํานาจหรือบุคคลที่มีชื่อซ้าํ 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานที่ใหบรกิาร 
งานทะเบียนราษฎร สํานักปลดัเทศบาล เทศบาลเมืองเขลางค
นคร 
โทรศัพท 0 54 225 053 หรือ 0 54 225 967 ตอ 116 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
หมายเหต:ุ (ทีผู่น้ันมีภมิูลําเนาอยู ) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จนัทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :15 วัน 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานที่ผูรองนํามาแสดง 
2. สอบสวนเจาบานหรือคนที่มีชื่อซ้ํา โดยใหยนืยันที่อยูแนนอน 
เพียงแหงเดียว  
หมายเหต:ุ (กรณีผูมีชื่อซ้าํอยูในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน) 

0 นาท ี สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถิ่น 

 

2) การพิจารณา 
จําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานและสําเนา 
ทะเบียนบานฉบับเจาบานที่บุคคลดังกลาวไมไดอาศัยอยูตาม
แบบพิมพท.ร.๙๗ ก. โดยใหประทบัคําวา "จําหนาย" ดวยสีนํ้า
เงินหนารายการบุคคลและใหหมายเหตุในชองยายออกไปที่ใน
ทะเบียนวา "ชื่อซ้ําตามคํารองที.่..ลงวันที.่.." แลวใหนาย
ทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดอืนปกํากับไว 
หมายเหต:ุ (กรณีผูมีชื่อซ้าํอยูในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน 
กรณีมีเหตุอันควรสงสัยตองมีการสอบสวน ดาํเนินการภายใน 15 
วัน (ไมนับรวมระยะเวลาทีต่องดําเนินการ การสอบสวนพยาน
บุคคล  พยานแวดลอม, การตรวจสอบเอกสารจากหนวยงานที่
เก่ียวของ หรือการหารือขอกฎหมาย  เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของนายทะเบยีน) 

15 วัน สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถิ่น 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
มอบสําเนาทะเบียนบานพรอมหลักฐานใหแกผูรองตอไป 
หมายเหต:ุ (กรณีผูมีชื่อซ้าํอยูในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน) 

0 นาท ี สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถิ่น 

 
4) การตรวจสอบเอกสาร 

๑.ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานที่ผูรองนํามาแสดง 
๒. สอบสวนเจาบานหรือคนทีมี่ชื่อซ้ํา โดยใหยืนยันที่อยูแนนอน
เพียงแหงเดียว 
หมายเหต:ุ (กรณีผูมีชื่อซ้าํอยูตางสาํนักทะเบยีน) 

0 นาท ี สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถิ่น 

 

5) การพิจารณา 
๓.จําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานและ
สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่บุคคลดังกลาวไมไดอาศยัอยู 
โดยใหประทับวา "จําหนาย" ดวยสีนํ้าเงินหนารายการบุคคล 
และใหหมายเหตุ ในชองยายออกไปที่ในทะเบียนบานวา"
จําหนายชื่อซ้ําตามหนังสือที.่..ลงวันที.่...หรือคํารองที.่..ลงวนัที่

15 วัน สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถิ่น 

 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
..." แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดอืนปกํากับไว        
หมายเหต:ุ (กรณีผูมีชื่อซ้าํอยูตางสาํนักทะเบยีน) 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
๔. มอบทะเบียนบานฉบับเจาบานและหลักฐานใหผูรองตอไป 
หมายเหต:ุ (กรณีผูมีชื่อซ้าํอยูตางสาํนักทะเบยีน) 

0 วัน สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถิ่น 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุฉบับเจาบานที่มีรายการบุคคลซ้ํากัน) 

สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียน
ทองถิ่น 

2) 
 

บัตรประจําตวัประชาชน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุของผ แจงหรือของเจาบาน) 

กรมการปกครอง 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -) 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
1) ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน  สามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่  ศนูยรับเรื่องราวรองทุกข

เทศบาลเมืองเขลางคนครhttp://www.kelangnakorn.go.th/slider/index.php หรือทางโทรศัพท โทร  0 5422 
3701 หรืองานทะเบียนราษฎร  0 5422 5967 ตอ 116 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือกระบวนงาน:การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานมากกวา 1 
แหง 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สํานักบริหารการทะเบียน 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วของ: 

 
1)ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจดัทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551 
ระดับผลกระทบ:บริการทีมี่ความสําคญัดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:สวนภมิูภาค, ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอมูลสถติิของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคําขอทีน่อยทีสุ่ด 0 
 

ช่ืออางองิของคูมือประชาชน:การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียน
บานมากกวา 1 แหง 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที ่


