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คู่มือส าหรับประชาชน: การเพิ่มช่ือบุคคลที่ได้มีการลงรายการ"ตายหรือจ าหน่าย"ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลข
ประจ าตัวประชาชนเน่ืองจากการแจ้งตายผิดคนหรือส าคัญผิดในข้อเทจ็จริง 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลศรีวิไลอ าเภอศรีวิไลจงัหวดับงึกาฬ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การเพิ่มช่ือบคุคลท่ีได้มีการลงรายการ"ตายหรือจ าหนา่ย"ในทะเบียนบ้านฉบบัท่ีมีเลขประจ าตวั

ประชาชนเน่ืองจากการแจ้งตายผิดคนหรือส าคญัผิดในข้อเท็จจริง 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลศรีวิไลอ าเภอศรีวิไลจงัหวดับงึกาฬ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนมุตัิ  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบส านกัทะเบียนกลางว่าดว้ยการจดัท าทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบบัที ่5 
พ.ศ. 2551 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การเพิ่มช่ือกรณีคนตา่งด้าวท่ีมีหนงัสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึง่ระยะเวลา
การอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทยยงัไมส่ิน้สดุมีความประสงค์ขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้านท.ร. 13 เทศบาลต าบลศรีวิไล
นชุนาฎพนัหลวงส าเนาคูมื่อประชาชน 21/08/2015 16:49  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการส านกัทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลต าบลศรีวิไลอ าเภอศรีวิไลจงัหวดับึงกาฬโทร. 042 497 243 /

ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ ( ) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผู้ ย่ืนค าร้องได้แก่เจ้าบ้านหรือผู้ ท่ีขอเพิ่มช่ือ 
2. พยานบคุคลได้แก่บคุคลท่ีสามารถรับรองและยืนยนัตวับคุคลของผู้ขอเพิ่มช่ือได้อยา่งน้อย 2 คน 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอ าพรางหรือโดยมีรายการข้อความ
ผิดจากความเป็นจริงให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดล้อมและพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนั 
(2) กรณีท่ีมีความซบัซ้อนหรือข้อสงสยัในแนวทางการปฏิบตัข้ิอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารส าคญัต้อง
ด าเนินการหารือมายงัส านกัทะเบียนกลางให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นีก้ารหารือต้องสง่ให้ส านกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีรับเร่ือง) โดยสง่ผา่นส านกัทะเบียนจงัหวดัเพ่ือสง่ให้ส านกัทะเบียนกลางเพ่ือตอบ
ข้อหารือดงักล่าวตอ่ไป 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองค าขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการย่ืน
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้งต้น 
 

10 นาที เทศบาลต าบลศรี
วิไลอ าเภอศรีวิไล
จงัหวดับงึกาฬ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนผู้ ร้องเจ้าบ้าน
พยานบคุคลท่ีนา่เช่ือถือให้
ปรากฏข้อเท็จจริงเก่ียวกบั
ประวตัิความเป็นมาของผู้
ขอเพิ่มช่ือและสาเหตท่ีุมี
การแจ้งการตายหรือการ
จ าหนา่ยรายการบคุคลเพื่อ
สอบสวนวา่เป็นการแจ้งโดย
ทจุริตหรือไมโ่ดยรวบรวม
หลกัฐานพร้อมความเห็น
เสนอนายอ าเภอพิจารณา

20 วนั เทศบาลต าบลศรี
วิไลอ าเภอศรีวิไล
จงัหวดับงึกาฬ 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อนมุตัิ/ไมอ่นมุตั ิ
 

3) 

การพิจารณา 
 

เม่ือได้รับแจ้งจาก
นายอ าเภอแล้วนาย
ทะเบียนอ าเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถ่ินด าเนินการ
ยกเลิกการลงรายการและ
แจ้งให้ผู้ ร้องทราบ 
 

10 วนั เทศบาลต าบลศรี
วิไลอ าเภอศรีวิไล
จงัหวดับงึกาฬ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

1 0 ฉบบั (ท่ีมีการลง
รายการ"ตายหรือ
จ าหนา่ย") 

2) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (ของผ้  ู ร้องถ้ามี ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
มรณบตัรหรือใบ
รับแจ้งการตาย 

ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั

1 0 ฉบบั (กรณีลงรายการ"
ตาย") 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ทะเบียนท้องถ่ิน 

2) 

เอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้
เชน่หลกัฐาน
การศกึษา
หลกัฐานทหาร 

- 1 0 ฉบบั (ถ้ามี) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลต าบลศรีวิไลอ าเภอศรีวิไลจงัหวดับงึกาฬโทร. 042 497 243 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร้องเรียนส านกับริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ล าลกูกาคลอง 9  อ.ล าลกูกาจ.ปทมุธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 25/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลศรีวิไลอ าเภอศรีวิไล

จงัหวดับงึกาฬสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


