
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การเพิม่ชือ่ กรณีคนตา่งดา้วทีม่หีนงัสอืเดนิทางเขา้มาในประเทศไทย 

ซึง่ระยะเวลาการอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทยยงัไมส่ ิน้สุด มคีวามประสงคข์อเพิม่ชือ่ใน

ทะเบยีนบา้น ท.ร. 13 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลต าบลแมว่าง * อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม ่กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนญุาต  

1. ผูย้ืน่ค ารอ้ง ไดแ้ก ่เจา้บา้น หรอืผูท้ีข่อเพิม่ชือ่ 

 

2. พยานบคุคล ไดแ้ก ่บคุคลทีส่ามารถรับรองและยนืยนัตวับคุคลของผูข้อเพิม่ชือ่ได ้อยา่งนอ้ย 2 คน 

 

3. เงือ่นไข 

(1) กรณีมเีหตอุันควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง หรอืโดยมรีายการ

ขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ สอบสวนพยานบคุคล พยาน

แวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 60 วัน 

(2) กรณีทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิตั ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั ตอ้ง

ด าเนนิการหารอืมายงัส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้นี้ การหารอืตอ้งสง่ใหส้ านัก

ทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วัน นับแตว่ันทีรั่บเรือ่ง) โดยสง่ผา่นส านักทะเบยีนจงัหวัด เพือ่สง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง 

เพือ่ตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
 

 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลต าบลแมว่าง ชอ่งบรกิารที ่1 ทีท่ า
การอ าเภอแมว่าง อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม/่ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ทีผู่นั้น้มภีมูลิ าเนาอยู ่))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จนัทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 30 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ และตรวจสอบหลกัฐานการยืน่ประกอบ
พจิารณาในเบือ้งตน้ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 

2) การพจิารณา 
สอบสวนผูร้อ้ง เจา้บา้น พยานบคุคลทีน่่าเชือ่ถอืใหป้รากฏ
ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัประวัตคิวามเป็นมาของผูข้อเพิม่ชือ่  และ
ความยนิยอมของเจา้บา้นใหเ้พิม่ชือ่เขา้ทะเบยีนบา้น โดย
รวบรวมหลกัฐาน พรอ้มความเห็น เสนอ นายทะเบยีนอ าเภอหรอื
นายทะเบยีนทอ้งถิน่ พจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

20 วัน เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ พจิารณา อนุญาต/
ไมอ่นุญาต และแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

10 วัน เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของบา้นทีจ่ะขอเพิม่ชือ่) 

ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีน
ทอ้งถิน่ 

2) 
 

บตัรประจ าตวัของผู้ รูอ้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

3) 
 

หนงัสอืเดนิทางของผูข้อเพิม่ชือ่ ซึง่แปลเป็นภาษาไทย โดย
สถาบนัทีน่า่เชือ่ถอื 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลแมว่าง 
(หมายเหต:ุ (999 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม ่50360 โทร. 0 5383 0882 ตอ่ 31))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การเพิม่ชือ่ กรณีคนตา่งดา้วทีม่หีนังสอืเดนิทางเขา้มาในประเทศไทย ซึง่ระยะเวลาการอนุญาตใหอ้ยูใ่น

ประเทศไทยยงัไมส่ ิน้สดุ มคีวามประสงคข์อเพิม่ชือ่ในทะเบยีนบา้น ท.ร. 13  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง ส านักบรหิารการทะเบยีน 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
1)ระเบยีบส านักทะเบยีนกลาง วา่ดว้ยการจดัท 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 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 18/07/2015 17:02 การเพิม่ชือ่ กรณีคนตา่งดา้วทีม่หีนังสอืเดนิ

ทางเขา้มาในประเทศไทย ซึง่ระยะเวลาการอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทยยงัไมส่ ิน้สดุ มคีวามประสงคข์อเพิม่ชือ่ในทะเบยีน

บา้น ท.ร. ๑๓ เทศบาลต าบลแมว่าง อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม่ 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่


