
คูมือสําหรับประชาชน : การเพ่ิมชือ่กรณีการใชสูติบัตรใบแจงการยายที่อยูหรือทะเบียนบาน
แบบเดิม 
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองลําปางจังหวัดลําปางกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูขอเพ่ิมชื่อ 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานที่ใหบรกิาร 
งานทะเบียนราษฎรสํานักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
โทรศัพท 0 54 225 053 หรือ 0 54 225 967 ตอ 116 
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :30 วัน 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลกัฐานทีผู่รองนํามาแสดง  
(หมายเหต:ุ -) 

2 วัน - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจฐานขอมลูทะเบียนราษฎรเพ่ือตรวจสอบวาผูรองมีชื่อใน
ทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม 
 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วัน - 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีใชหลักฐานในแจงการยายที่อยูใหสอบถามไปยังสาํนัก
ทะเบียน ที่ออกใบแจงการยายที่อยูดังกลาววาบุคคลที่ขอเพ่ิม
ชื่อเคยมชีื่อและรายการบุคคลอยูในเขตสาํนักทะเบียนที่แจงยาย
ออกจริงหรือไม  (หมายเหต:ุ (ไมนับรวมระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ)) 

0 วัน - 
 

4) การพิจารณา 
สอบสวนผูรองเจาบานและบุคคลทีน่าเชื่อถือใหปรากฏ
ขอเท็จจริงวาบุคคลที่ขอเพ่ิมชือ่เปนคนเดียวกันกับบุคคลที่
ปรากฏชื่อและรายการบุคคล  ตามเอกสารที่นํามาแสดงเม่ือนาย
ทะเบียนอนุญาตตามคํารองใหนายทะเบียนเพิม่ชื่อบุคคล
ดังกลาวในทะเบียนบาน (ท.ร.14) กําหนดใหเลขประจําตัว
ประชาชนเปนบุคคลประเภทที่ 5 โดยหมายเหตุในทะเบียนบาน
ตรงชองยายเขามาจากวา"คํารองที่... ลงวันที.่.."แลวใหนาย
ทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดอืนปกํากับไว   
(หมายเหต:ุ (รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 30 วัน)) 

15 วัน - 
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจฐานขอมลูทะเบียนราษฎรเพ่ือตรวจสอบวาผูรองมีชื่อใน
ทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วัน - 
 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
มอบสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมหลักฐานของผูรองคืน
ใหแกผูรองพรอมแนะนําใหยืน่คําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน 
(หมายเหต:ุ (รวมระยะเวลา 30 วัน (ไมนับรวมระยะเวลาที่ตอง
ดําเนินการการสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอม, การหารอื

1 วัน - 
 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
ขอกฎหมาย , การตรวจสอบเอกสารที่ออกโดยหนวยงานที่
เก่ียวของกรณีเอกสารไมชดัเจนชํารดุฯลฯเพื่อประกอบการ
พิจารณาของนายทะเบียน)   )) 

7) - 
กรณีผูรองไมมีภูมิลําเนาในเขตสํานักทะเบียนที่ขอเพ่ิมชื่อหรือ
บานเลขที่ตามทะเบียนบานฉบับเดิมที่ใชเปนหลักฐานในการขอ
เพ่ิมชื่อ 
ถูกจําหนายแลวหรือเปลี่ยนแปลงผูครอบครองบานใหมแลวให
นายทะเบียนเพิม่ชื่อในทะเบียนบานกลางและหากผูรองมีความ
ประสงคจะยายไปอยูที่ใดใหดาํเนินการตามระเบียบวาดวยการ
แจงการยายที่อยู  
(หมายเหต:ุ -) 

5 วัน - 
 

8) - 
กรณีนายทะเบียนไมอนุญาตตามคํารองใหสอบสวนผูรองวา
ประสงค จะใหนายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติใหเปนหลักฐาน
กอนหรือไม  ถาประสงคใหนายทะเบียนจัดทาํทะเบียนประวตัิ 
(ท.ร.38 ก) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนเปนบุคคลประเภท๐
แตถาไมประสงคใหแจง  คําสัง่ดังกลาวเปนหนังสือใหผูรอง
ทราบ 
(หมายเหต:ุ -) 

3 วัน - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

สําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุของบานที่จะขอเพิ่มชื่อ ) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บัตรประจําตวัประชาชน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุของผูรอง (ถามี)) 

สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียน
ทองถิ่น 

3) 
 

หลักฐานทะเบยีนราษฎรที่มีรายการบคุคลของผูขอเพิม่ช่ือไดแก
สูติบัตรหรือใบแจงการยายที่อยูหรือทะเบยีนบานแบบเดิมตามแต
กรณ ี   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุตามแตกรณี) 

สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียน
ทองถิ่น 

4) 
 

เอกสารที่ราชการออกใหเชนหลักฐานการศกึษาหลักฐานทาง
ทหาร 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุถามี) 

- 

5) 
 

พยานบุคคลทีน่าเช่ือถอืซึง่สามารถรับรองและยืนยันตวับุคคล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุอยางนอย๒คน ) 

- 

 
 
 
 
 

 



คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -) 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
1) ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพ่ือรองเรียนไดที่ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข

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

2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อกรณีการใชสตูิบัตรใบแจงการยายที่อยูหรือทะเบียนบานแบบเดิม 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 

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

 
1)ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจดัทาํทะเบียนราษฎรพ.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:การเพ่ิมชื่อกรณีการใชสตูิบัตรใบแจงการยายที่อยูหรือทะเบียนบานแบบเดิม 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที ่


