
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การเพิม่ชือ่กรณีคนไมม่สีญัชาตไิทยทีม่ใีบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว

และเคยมชีือ่ในทะเบยีนบา้นขอเพิม่ชือ่ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลเวยีงเทงิอ าเภอเทงิจังหวดัเชยีงรายกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูย้ืน่ค ารอ้งไดแ้กเ่จา้บา้นหรอืผูข้อเพิม่ชือ่ 

 

2. พยานบคุคลไดแ้กบ่คุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยันตวับคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คน 

 

3. เงือ่นไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมายระเบยีบหรอืโดยอ าพรางหรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิจาก

ความเป็นจรงิใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ

ภายใน 60 วนั 

 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิัตขิอ้กฎหมายหรอืการตรวจสอบเอกสารส าคัญตอ้งด าเนนิการหารอื

มายังส านักทะเบยีนกลางใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี้การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลางภายใน 30 วันนับ

แตว่นัทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นส านักทะเบยีนจังหวดัเพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลางเพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ (ทีผู่นั้น้มภีมูลิ าเนาอยู ่)) 
ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลต าบลเวยีงเทงิตัง้อยู่ทีว่า่การ
อ าเภอเทงิถนนพศิาลต าบลเวยีงอ าเภอเทงิจังหวดัเชยีงราย 
57160 โทร. 0537-9588-3/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :30 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอและตรวจสอบหลักฐานการยืน่ประกอบ
พจิารณาในเบือ้งตน้ 

(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ

อ าเภอเทงิจังหวดั
เชยีงราย 

 

2) การพจิารณา 
สอบสวนผูร้อ้งเจา้บา้นพยานบคุคลทีน่่าเชือ่ถอืใหป้รากฏ

ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับประวตัคิวามเป็นมาของผูข้อเพิม่ชือ่และความ
ยนิยอมของเจา้บา้นใหเ้พิม่ชือ่เขา้ทะเบยีนบา้นโดยรวบรวม

หลกัฐานพรอ้มความเห็นเสนอนายอ าเภอพจิารณาอนุมัต/ิไม่
อนุมัต ิ

(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ
อ าเภอเทงิจังหวดั

เชยีงราย 
 

3) การพจิารณา 
เมือ่ไดรั้บแจง้จากนายอ าเภอแลว้นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนาย

ทะเบยีนทอ้งถิน่ด าเนนิการเพิม่ชือ่เขา้ในทะเบยีนบา้นและแจง้ให ้

ผูร้อ้งทราบ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 วนั เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ
อ าเภอเทงิจังหวดั

เชยีงราย 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหตุ(ของบา้นทีข่อเพิม่ชือ่) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(ของผ ู้ รูอ้งถา้ม)ี 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

3) 

 

ใบส าคญัประจ าถิน่ทีอ่ยูห่รอืใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้วของผู้ ู

ขอเพิม่ชือ่หรอืหนงัสอืรบัรองทีห่นว่ยงานรฐัออกใหเ้พือ่รบัรองการ
ไดร้บัอนุญาตใหม้ถี ิน่ทีอ่ยู ่

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ- 

ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง (สตม.) 

4) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้นทีค่นตา่งดา้วผู้ นู ัน้เคยมชีือ่ปรากฏอยู ่
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(ถา้ม)ี 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

5) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น (ท.ร. 13) หรอืส าเนาทะเบยีนประวตั ิ

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ(ถา้ม)ี 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีน

ทอ้งถิน่ 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศนูยด์ ารงธรรมเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ 3 หมู ่15 ถนนพศิาลต าบลเวยีงอ าเภอเทงิจังหวดัเชยีงราย 57160 
โทร.0537-9532-1 (WWW.wiangthoeng.go.th) 

(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยด์ ารงธรรมกระทรวงศนูยด์ ารงธรรมจังหวดัศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอโทร. 1567 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ส านักบรหิารการทะเบยีนกรมการปกครองถ.ล าลกูกาคลอง 9  อ.ล าลกูกาจ.ปทมุธานโีทร 1548 หรอื 

www.bora.dopa.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



ชือ่กระบวนงาน:(ใสช่ือ่กระบวนงาน) 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:(ชือ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ในสว่นของกระบวนงาน) (Division, Department, Ministry) 

ประเภทของงานบรกิาร:(ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: (ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง:(ใสช่ือ่ก.ม.ทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต) 

ระดบัผลกระทบ:(ใสร่ะดบัผลกระทบ) 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:(ใสพ่ืน้ทีใ่หบ้รกิาร) 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:(ใสก่ฎหมายทีก่ าหนดระยะเวลา) 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: (ใสร่ะยะเวลาตามทีก่ฎหมายก าหนด) 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ  

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ  
 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


