
คูมือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯขอ๑๐๐กรณีคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่มีใบสำคญัประตัวคนตางดาวและ

เคยมีชื่อในทะเบียนบานขอเพิ่มชื่อ) 

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูยื่นคำรองไดแกเจาบานหรือผูขอเพ่ิมช่ือ 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
ที่ผูน้ันมีภูมลิำเนาอยู   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :30 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานทีผู่รองนำมาแสดง  
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจฐานขอมูลทะเบียนราษฎรเพ่ือตรวจสอบวาผูรองมีช่ือใน  
ทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม   
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
สอบสวนผูรองและเจาบานใหปรากฎขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัติ   
ความเปนมาและรายการบุคคลของผูขอเพ่ิมช่ือและความ
ยินยอม   
ใหเพ่ิมช่ือเขาในทะเบียนบาน (กรณสีอบสวนเจาบาน)    

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
4) การตรวจสอบเอกสาร 

รวบรวมหลักฐานและความเห็นเสนอนายอำเภอหรือ
ผูอำนวยการเขตพิจารณา  (ระยะเวลาดำเนินการ๒๐วัน) 
  
(หมายเหตุ: -) 

0 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
เมื่อนายอำเภออนุญาตตามคำรองใหนายทะเบียนเพ่ิมช่ือ
บุคคล   
ดังกลาวในทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) ตามรายการที่ปรากฎใน
ใบสำคัญ   
ถิ่นที่อยูหรือใบสำคัญประจำตัวคนตางดาวกำหนดใหเลข
ประจำตัว   
ประชาชนเปนบุคคลประเภท๘โดยหมายเหตุในทะเบียนบาน
ตรงชองยายเขามาจากวา"คำรองที่... ลงวันที่..."แลวใหนาย
ทะเบียนลงลายมือช่ือและวันเดือนปกำกับไว   (ระยะเวลา
ดำเนินการ๑๐วัน)                           
(หมายเหตุ: -) 

0 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

6) การตรวจสอบเอกสาร 
มอบสำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมหลักฐาน
ประกอบการแจง   
คืนใหแกผูรองพรอมแนะนำใหย่ืนคำขอมีบัตรประจำตัว
ประชาชนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยกรณีผูที่มีอายุต้ังแต๕ป 
  
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) ของบานทีจ่ะขอเพิ่มชื่อ 
       
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี)   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

ใบสำคญัถ่ินทีอ่ยูหรือใบสำคญัประจำตัวคนตางดาวของผูขอเพิ่ม
ชื่อหรือหนงัสอืรับรอง ที่หนวยงานของรัฐออกใหเพื่อรับรองการ
ไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยู     
   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

สำเนาทะเบียนบานทีค่นตางดาวผูนั้นเคยมีชื่อปรากฎอยู (ถามี)
   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๓) หรือสำเนาทะเบียนประวัติ (ถามี)
   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

6) 
 

พยานบุคคลทีน่าเชื่อถือ (อยางนอย๒คน)   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

 



คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ ศูนยดำรง

ธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๑๐๐กรณีคนซึง่ไมมีสัญชาติไทยที่มีใบสำคญัประตัวคนตางดาวและเคยมีช่ือใน

ทะเบียนบานขอเพ่ิมช่ือ) 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไมมสีถานะทางทะเบียนพ.ศ. 2548 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจดัทำทะเบียนสำหรับ

บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนพ.ศ.2548 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๑๐๐กรณีคนซึง่ไมมีสัญชาติไทยที่มีใบสำคญัประตัวคนตางดาวและ

เคยมีช่ือในทะเบียนบานขอเพ่ิมช่ือ) 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯขอ๑๐๑กรณีคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูใน

ประเทศไทยเปนการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบยีนบานท.ร.๑๔) 

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูยื่นคำรองไดแกเจาบานบิดามารดาหรือผูที่ขอเพ่ิมช่ือ 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
ที่ผูน้ันมีภูมลิำเนาอยู   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :30 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานทีผู่รองนำมาแสดง 
  
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจฐานขอมูลทะเบียนราษฎรเพ่ือตรวจสอบวาผูรองมีช่ือใน 
  
ทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

สอบสวนผูรองและเจาบานใหปรากฎขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัติ   
ความเปนมาและรายการบุคคลของผูขอเพ่ิมช่ือและความ
ยินยอม   
ใหเพ่ิมช่ือเขาในทะเบียนบาน (กรณสีอบสวนเจาบาน)  
  
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
รวบรวมขอมูลเสนอนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียน
ทองถิ่น   
พิจารณา (ระยะเวลาดำเนินการ๒๐วัน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นอนุญาตตาม
คำรอง   
ใหนายทะเบียนเพ่ิมช่ือบุคคลดังกลาวในทะเบียนบาน (ท.ร.
๑๔) ตาม   
รายการที่ปรากฎในใบสำคญัถิ่นที่อยูหรือใบสำคัญประจำตัว
คนตางดาว กำหนดใหเลขประจำตัวประชาชนเปนบุคคล
ประเภท๘โดยหมายเหตุ ในทะเบียนบานตรงชองยายเขามา
จากวา"คำรองที่... ลงวันที่..."  แลวใหนาย
ทะเบียนลงลายมือช่ือและวันเดือนปกำกับไว   
(ระยะเวลาดำเนินการ๑๐วัน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

6) การตรวจสอบเอกสาร 
มอบสำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ท.ร.๑๔) พรอม
หลักฐาน   
ประกอบการแจงคืนใหแกผูรองและแนะนำใหย่ืนคำขอมีบัตร
ประจำตัว   
คนซึ่งไมมีสญัชาติไทยกรณีบุคคลที่มีอายุต้ังแต๕ป   

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) ของบานทีจ่ะขอเพิ่มชื่อ 
       
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี)   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

ใบสำคญัถ่ินทีอ่ยูหรือใบสำคญัประจำตัวคนตางดาวของผูขอเพิ่ม
ชื่อหรือหนงัสอืรับรอง  ที่หนวยงานของรัฐออกใหเพื่อ
รับรองการไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยู   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๓) หรือสำเนาทะเบียนประวัติหรือบัตร
ประจำตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย (ถามี)   
    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

พยานบุคคลไดแกเจาบาน  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

 



คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๑๐๑กรณีคนซึง่ไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นทีอ่ยูในประเทศไทยเปน

การถาวรขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบานท.ร.๑๔) 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจงัหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไมมสีถานะทางทะเบียนพ.ศ. 2548 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจดัทำทะเบียนสำหรับ

บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนพ.ศ.2548 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๑๐๑กรณีคนซึง่ไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นทีอ่ยูใน

ประเทศไทยเปนการถาวรขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบานท.ร.๑๔) 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯขอ๑๐๒กรณีคนที่ไดรบัสัญชาติตามมาตรา๗ทวิหรือโดยการแปลง

สัญชาติขอสญัชาติไทยตามสามีหรือขอกลับคนืสญัชาติไทย) (กรณีผูรองมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.

๑๔) และไดรบัสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ) 

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูยื่นคำรองไดแกเจาบานบิดามารดาหรือผูที่ขอเพ่ิมช่ือ 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
ที่ผูน้ันมีภูมลิำเนาอยู   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :30 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

กรณีผูรองมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) 
  
และไดรับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ   
เรียกและตรวจสอบหลักฐานของผูแจง   
 
(หมายเหตุ: -) 
 
 
 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

สอบสวนเจาบานและบุคคลที่ขอเพ่ิมช่ือใหไดขอเท็จจริง
เกี่ยวกับ   
ประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูขอเพ่ิมช่ือและบิดา
มารดา   
และรวบรวมเสนอนายทะเบียนพิจารณา (ระยะเวลา
ดำเนินการ๒๐วัน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
เมื่อนายทะเบียนอนุญาตใหแกไขรายการสญัชาติและเลข
ประจำตัว   
ประชาชนในทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) โดยกำหนดเลข
ประจำตัวประชาชน ใหใหมเปนบุคคลประเภท๘แตถา
บุคคลดังกลาวมีเลขประจำตัวประชาชน บุคคลประเภท๘
อยูแลวใหแกไขเฉพาะรายการสัญชาติ 
 (ระยะเวลาดำเนินการ๑๐วัน)                         
  
 
(หมายเหตุ: -) 

0 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
มอบสำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ท.ร.๑๔) พรอมดวย
หลักฐาน   
ประกอบการแจงคืนใหผูรองและแนะนำใหยื่นคำขอมีบัตร
ประจำตัว   
ประชาชนกรณีผูที่มีอายุต้ังแต๗ป   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) ของบานทีจ่ะขอเพิ่มชื่อ 
       
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี)   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

เอกสารที่ทางราชการออกใหซึ่งแสดงวาเปนบคุคลสัญชาติไทย (ถา
มี) เชนหนังสือสำคัญการแปลงสญัชาติประกาศ
กระทรวงมหาดไทยสำเนาคำสั่งหรือคำพพิากษาของศาลเปนตน
        
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

หลักฐานอ่ืนทีเ่ก่ียวของ (ถามี) เชนบัตรประจำตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติ
ไทยสำเนาทะเบียนบาน หรือทะเบียนประวัติใบสำคญัถ่ินที่อยูหรือ
ใบสำคญัประจำตัวคนตางดาวหลักฐานการศึกษาเปนตน 
       
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

พยานบุคคลทีน่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยนัตัวบุคคลได
   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 



คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๑๐๒กรณีคนที่ไดรับสัญชาติตามมาตรา๗ทวิหรือโดยการแปลงสัญชาติขอ

สัญชาติไทยตามสามีหรือขอกลับคืนสญัชาติไทย) (กรณีผูรองมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) และไดรับ

สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ) 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไมมสีถานะทางทะเบียนพ.ศ. 2548 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจดัทำทะเบียนสำหรับ

บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนพ.ศ.2548 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๑๐๒กรณีคนที่ไดรับสัญชาติตามมาตรา๗ทวิหรือโดยการแปลง

สัญชาติขอสัญชาติไทยตามสามีหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย) 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯขอ๑๐๒กรณีคนที่ไดรบัสัญชาติตามมาตรา๗ทวิหรือโดยการแปลง

สัญชาติขอสญัชาติไทยตามสามีหรือขอกลับคนืสญัชาติไทย) (กรณีผูรองมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.

๑๓) และไดสญัชาติไทยตามมาตรา๗ทวิหรือโดยการขอคืนหรือขอถือสัญชาติไทยตามสามี ) 

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูยื่นคำรองไดแกเจาบานบิดามารดาหรือผูที่ขอเพ่ิมช่ือ 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
ที่ผูน้ันมีภูมลิำเนาอยู   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :30 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เรียกและตรวจสอบหลักฐานของผูแจง  
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
สอบสวนเจาบานและบุคคลที่ขอเพ่ิมช่ือใหไดขอเท็จจริง
เกี่ยวกับ   
ประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูขอเพ่ิมช่ือและบิดา
มารดา   
และรวบรวมเสนอนายทะเบียนพิจารณา (ระยะเวลา
ดำเนินการ๒๐วัน)   

0 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

เมื่อนายทะเบียนอนุญาตใหจำหนายช่ือและรายการบุคคล
ออกจาก   
ทะเบียนบาน (ท.ร.๑๓) หรือทะเบียนบานกลาง (ท.ร.๑๓) 
แลวแตกรณ ี   
โดยประทับคำวา"จำหนาย"หนารายการบุคคลและบันทึกใน
ชองยายออก  วา"คำรองที่... ลงวันที่..."พรอมลง
ลายมือช่ือกำกับไว   
(ระยะเวลาดำเนินการ๑๐วัน)            
 
(หมายเหตุ: -) 

0 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
กำหนดเลขประจำตัวประชาชนเปนบุคคลประเภท๘ใหแก
บุคคล   
ที่ไดรับอนุญาต   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
ดำเนินการเพ่ิมช่ือและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน (ท.ร.
๑๔)   
หรือทะเบียนบานกลาง (ท.ร.๑๔) โดยหมายเหตุในชองยาย
เขามาจาก   
วา"คำรองที่... ลงวันที่..."พรอมลงลายมือช่ือกำกับไว   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

6) การตรวจสอบเอกสาร 
มอบสำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ท.ร.๑๔) พรอมดวย
หลักฐาน   
ประกอบการแจงคืนใหแกผูรองและแนะนำใหย่ืนคำขอมีบัตร
ประจำตัว   
ประชาชนกรณีผูที่อายุต้ังแต๗ปขึ้นไป   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) ของบานทีจ่ะขอเพิ่มชื่อ 
       
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี)   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

เอกสารที่ทางราชการออกใหซึ่งแสดงวาเปนบคุคลสัญชาติไทย (ถา
มี) เชนหนังสอืสำคญัการแปลงสัญชาติ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยสำเนาคำสั่งหรือคำพพิากษาของศาลเปนตน
        
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

หลักฐานอ่ืนทีเ่ก่ียวของ (ถามี) เชนบัตรประจำตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติ
ไทยสำเนาทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติใบสำคญัถ่ินที่อยูหรือ
ใบสำคญัประจำตัวคนตางดาวหลักฐานการศึกษาเปนตน 
       
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

พยานบุคคลทีน่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยนัตัวบุคคลได
   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 



คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๑๐๒กรณีคนที่ไดรับสัญชาติตามมาตรา๗ทวิหรือโดยการแปลงสัญชาติขอ

สัญชาติไทยตามสามีหรือขอกลับคืนสญัชาติไทย) (กรณีผูรองมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.๑๓) และได

สัญชาติไทยตามมาตรา๗ทวิหรือโดยการขอคืนหรือขอถือสัญชาติไทยตามสามี ) 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไมมสีถานะทางทะเบียนพ.ศ. 2548 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจดัทำทะเบียนสำหรับ

บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนพ.ศ.2548 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๑๐๒กรณีคนที่ไดรับสัญชาติตามมาตรา๗ทวิหรือโดยการแปลง

สัญชาติขอสัญชาติไทยตามสามีหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย) (กรณีผูรองมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.๑๓) 

และไดสัญชาติไทยตามมาตรา๗ทวิหรือโดยการขอคืนหรือขอถือสัญชาติไทยตามสามี ) 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯขอ๑๐๓) กรณีคนบุคคลที่ไดสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือ

มารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเปนผูไมมีสัญชาติไทยหรือบคุคลที่ไดสัญชาติไทยโดยคำสัง่ของรัฐมนตรตีาม

บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยสัญชาติและบุคคลที่ไดสญัชาติไทยโดยมีคำพพิากษาหรือคำสัง่ศาลถึงที่สุดขอเพิ่มชื่อ

ในท.ร.๑๔ 

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูยื่นคำรองไดแกเจาบานบิดามารดาหรือผูที่ขอเพ่ิมช่ือ 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
ที่ผูน้ันมีภูมลิำเนาอยู   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :30 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบหลักฐานที่ผูขอเพ่ิมช่ือนำมาแสดง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
สอบสวนเจาบานบิดามารดาและบุคคลที่นาเช่ือถือใหปรากฏ 
  
ใหปรากฎขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่ขอเพ่ิมช่ือใน
ประเด็น   
เรื่องช่ือตัวช่ือสกุลวันเดือนปเกิดสถานที่เกิดช่ือและสัญชาติ

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
ของบิดา และมารดารวมถึงสถานะทางกฎหมายในการอาศัย
อยูในประเทศไทยของบิดาและมารดาเชนไดรับอนุญาตใหเขา
อยูในประเทศไทยเพียงช่ัวคราวหรือโดยไมไดรับอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง(ไมนับรวมระยะเวลาในการ
สอบสวน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบรายการบุคคลกับฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรของ
สำนัก ทะเบียนกลางวาผูขอเพ่ิมช่ือและรายการบุคคลอยูใน
ทะเบียนบานแหงใดอ่ืนหรือไม   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
รวบรวมหลักฐานพรอมความเห็นใหนายทะเบียนพิจารณา
(ระยะเวลาดำเนินการ๒๐วัน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
เมื่อนายทะเบียนพิจารณาอนุญาตใหกำหนดเลขประจำตัว
ประชาชนใหแกผูที่ไดรับอนุญาตใหเพ่ิมช่ือ (นายทะเบียน
พิจารณาระยะเวลา๑๐วัน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

6) การตรวจสอบเอกสาร 
ดำเนินการเพ่ิมช่ือในทะเบียนบานและสำเนาทะเบียนบาน
ฉบับเจาบาน(ท.ร.๑๔) โดยหมายเหตุในชองยายเขามาจากวา"
คำรองที่...ลงวันที่..."แลวใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือกำกับไว 
  
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
สูติบัตรผูขอเพิ่มชื่อ (ถามี)    
    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) ขอบานที่ขอเพิ่มชื่อ  
      
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

(๓) ใบสำคญัถ่ินที่อยูหรือใบสำคัญประจำตัวคนตางดาวหรือ
หนังสือรับรองที่หนวยงานของรัฐออกใหเพื่อรับรองการไดรับ
อนุญาตใหมีถ่ิน  ที่อยูในราชอาณาจักรของบดิาหรือมารดา
        
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

เอกสารอ่ืนๆททีางราชการออกให (ถามี) เชนหลักฐานการศึกษา
ทะเบียนนักเรยีน    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

เจาบานและพยานบคุคลทีน่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยนัยันตัว
บุคคลได รูปถายผูขอเพิม่ชื่อ (กรณีผูขอเพิ่มชื่อมีอายุต้ังแต
๗ปขึน้ไป)    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

 



คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๑๐๓) กรณีคนบุคคลที่ไดสญัชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคน

หน่ึงหรือบิดาและมารดาเปนผูไมมีสญัชาติไทยหรือบุคคลที่ไดสัญชาติไทยโดยคำสั่งของรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายวาดวยสัญชาติและบุคคลที่ไดสญัชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลถึงที่สุดขอเพ่ิมช่ือในท.ร.๑๔ 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไมมสีถานะทางทะเบียนพ.ศ. 2548 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจดัทำทะเบียนสำหรับ

บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนพ.ศ.2548 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๑๐๓) กรณีคนบุคคลที่ไดสญัชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือ

มารดาคนใดคนหน่ึงหรือบิดาและมารดาเปนผูไมมีสญัชาติไทยหรือบุคคลที่ไดสัญชาติไทยโดยคำสั่งของรัฐมนตรีตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยสัญชาติและบุคคลที่ไดสญัชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลถึงที่สุดขอเพ่ิมช่ือในท.ร.

๑๔ 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯขอ๑๐๔) กรณีคนที่ไดสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยบทบัญญัติของ

กฎหมายวาดวยสัญชาติซึ่งไมอาจพิจารณาสัง่การเปนอยางอ่ืนขอเพิม่ชื่อ 

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูยื่นคำรองไดแกเจาบานบิดามารดาหรือผูที่ขอเพ่ิมช่ือ 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
ที่ผูน้ันมีภูมลิำเนาอยู   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :30 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เรียกและตรวจสอบหลักฐานของผูแจง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
สอบสวนเจาบานบิดามารดา (ถามี) ผูขอเพ่ิมช่ือและบุคคลที่
นาเช่ือถือ  ใหปรากฎขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัติความเปนมาของผูขอเพ่ิมช่ือและบิดา 
 มารดาโดยเฉพาะขอเท็จจริงเกียวกับสถานที่เกิดและ
สัญชาติ   (ไมนับรวมระยะเวลาในการสอบสวน) 
  
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

รวบรวมหลักฐานพรอมความเห็นใหนายทะเบียนพิจารณา 
  
 (ระยะเวลาดำเนินการ๒๐วัน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
เมื่อนายทะเบียนอนุญาตใหกำหนดเลขประจำตัวประชาชน
เปนบุคคล  ประเภท๕ใหแกผูไดรับอนุญาตให
เพ่ิมช่ือ   
 (นายทะเบียนพิจารณาระยะเวลา๑๐วัน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
ดำเนินการเพ่ิมช่ือในทะเบียนบานและสำเนาทะเบียนบาน
ฉบับเจาบาน  (ท.ร.๑๔) โดยหมายเหตุในชองยาย
เขามาจากวา"คำรองที่...ลงวันที่..."  แลวใหนาย
ทะเบียนลงลายมือช่ือกำกับไว   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) ของบานทีข่อเพิ่มชื่อ 
       
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนของเจาบาน (ถามี)  
      
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 
 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
3) 

 
หลักฐานทะเบยีนที่มีรายการบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อ (ถามี) เชน
บัญชสีำมะโนครัวทะเบียนสมรสเปนตน   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

เอกสารทะเบยีนราษฎร (ถามี) เชนทะเบยีนบาน (ท.ร.๑๓) 
ทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘/๑หรือท.ร.๓๘ข)   
   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

เอกสารที่ราชการออกให (ถามี) เชนหลักฐานการศึกษาหลักฐาน
ทางทหารใบสำคัญถ่ินที่อยูหรือใบสำคญัประจำตัวคนตางดาวของ
บิดามารดา (กรณีผูขอเพิ่มชื่อมีบิดาและมารดาเปนคนตางดาว) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

6) 
 

พยานบุคคลทีน่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยนัตัวบุคคลได 
(อยางนอย๒คน)    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

 

 

 

 



ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๑๐๔) กรณีคนที่ไดสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย

สัญชาติซึ่งไมอาจพิจารณาสั่งการเปนอยางอ่ืนขอเพ่ิมช่ือ 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไมมสีถานะทางทะเบียนพ.ศ. 2548 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจดัทำทะเบียนสำหรับ

บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนพ.ศ.2548 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๑๐๔) กรณีคนที่ไดสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยบทบัญญัติของ

กฎหมายวาดวยสัญชาติซึ่งไมอาจพิจารณาสั่งการเปนอยางอ่ืนขอเพ่ิมช่ือ 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯขอ๑๐๕) กรณีคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยไดรับการผอนผนัใหอยูอาศัยใน

ราชอาณาจักรเปนกรณีพเิศษเฉพาะรายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายวาดวยสญัชาติ 

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูยื่นคำรองไดแกเจาบานบิดามารดาหรือผูที่ขอเพ่ิมช่ือ 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
ที่ผูน้ันมีภูมลิำเนาอยู   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :30 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานทีผู่รองนำมาแสดง 
  
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจฐานขอมูลทะเบียนราษฎรเพ่ือตรวจสอบวาผูรองมีช่ือใน 
  
ทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม   
 
(หมายเหตุ: -) 
 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

สอบสวนผูรองและพยานบุคคลใหปรากฏขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัติ   
ความเปนมาและรายการบุคคลของผูขอเพ่ิมช่ือสถานที่เกิด
สถานการอยู  อาศัยในประเทศไทยของผูขอเพ่ิม
ช่ือและความยินยอมใหเพ่ิมช่ือ ในทะเบียนบาน (กรณี
สอบสวนเจาบาน)  (ไมนับรวมระยะเวลาใน
การสอบสวน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเพ่ิมช่ือวาเปนบุคคลที่ไดรับผอน
ผัน   
ใหอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษหรือไมเปนกลุม
บุคคลที่ม ี   
ปญหาไมสามารถสงกลับประเทศตนทางหรือเปนกลุมบุคคลที่
ไดรับ   
ผอนผันใหอยูในราชอาณากจักรไดไมนอยกวา๕ปหรือไม (สวน
ใหญ   
จะเปนกลุมที่รฐับาลมีนโยบายใหสถานะตามกฎหมาย) 
  
(ไมนับรวมระยะเวลาการตรวจสอบ)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
รวบรวมหลักฐานพรอมความเห็นเสนอนายอำเภอหรือ
ผูอำนวยการเขตพิจารณา  (ระยะเวลาดำเนินการ๒๐วัน) 
  
 
(หมายเหตุ: -) 
 
 
 
 

0 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
6) การตรวจสอบเอกสาร 

เมื่อนายอำเภออนุญาตตามคำรองใหนายทะเบียนเพ่ิมช่ือ
บุคคลดังกลาวในทะเบียนบาน (ท.ร.๑๓) ตามรายการที่
ปรากฎในทะเบียนประวัติ หรือแบบสำรวจ (ถามี) กำหนดให
เลขประจำตัวประชาชนเปนบุคคล ประเภท๖โดยหมายเหตุใน
ทะเบียนบานตรงชองยายเขามาจากวา"คำรองที่... ลงวันที่..."
แลวใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือและวันเดือนปกำกับ
ไว(นายอำเภอพิจารณา๑๐วัน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

7) การตรวจสอบเอกสาร 
มอบสำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมหลักฐานใหแกผู
รองพรอมแนะนำใหย่ืนคำขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไมมี
สัญชาติไทยกรณีผูที่มีอายุต้ังแต๕ป   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

8) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีนายอำเภอแจงผลการพิจารณาวาผูขอเพ่ิมช่ือเปนบุคคล
ที่ไมมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศใหจัดทำ ทะเบียนบาน (ท.ร.๑๓) ใหนายทะเบียน
อำเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับ
บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน (ท.ร.๓๘ก)  ใหแก
บุคคลน้ันโดยกำหนดเลขประจำตัวเปนบุคคลประเภท๐ 
  
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
สำเนาทะเบียนบานของบานที่จะขอเพิ่มชื่อ  
      
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนของเจาบาน (ถามี)  
      
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

หลักฐานทะเบยีนบานหรือทะเบยีนประวัติและบัตรประจำตัวของ
บิดามารดาและของผูขอเพิ่มชื่อ (ถามี)   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

หลักฐานอ่ืนทีท่างราชการออกให (ถามี) เชนใบอนุญาตทำงาน
หลักฐานการศกึษา     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

พยานบุคคลทีน่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยนัตัวบุคคลได 
(อยางนอย๒คน)    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

 

 

 



คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ศุนยดำรงธรรม

จังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๑๐๕) กรณีคนซึ่งไมมีสญัชาติไทยไดรับการผอนผันใหอยูอาศัยในราชอาณาจักร

เปนกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายวาดวยสัญชาติ 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไมมสีถานะทางทะเบียนพ.ศ. 2548 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจดัทำทะเบียนสำหรับ

บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนพ.ศ.2548 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๑๐๕) กรณีคนซึ่งไมมีสญัชาติไทยไดรับการผอนผันใหอยูอาศัยใน

ราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายวาดวยสัญชาติ 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯขอ๑๐๖กรณีคนตางดาวที่มีหนังสือเดินทางเขามาในประเทศไทยซึ่ง

ระยะเวลาการอนุญาตใหอาศัยอยูในประเทศไทยยังไมสิน้สุดมีความประสงคขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบานท.ร.๑๓) 

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูยื่นคำรองไดแกเจาบานหรือผูที่ขอเพ่ิมช่ือ 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
ที่ผูน้ันมีภูมลิำเนาอยู   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :30 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานทีผู่รองนำมาแสดง 
  
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจฐานขอมูลทะเบียนราษฎรเพ่ือตรวจสอบวาผูรองมีช่ือใน
ทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม   
 
(หมายเหตุ: -) 
 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

สอบสวนผูรองและเจาบานใหปรากฏขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัติ ความเปนมาและรายการบุคคลของผูขอเพ่ิมช่ือ
รวมทั้งเหตุผลความจำเปนที่ขอเพ่ิมช่ือและความยินยอมให
เพ่ิมช่ือในทะเบียนบาน   
(ไมนับรวมระยะเวลาในการสอบสวน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
รวบรวมหลักฐานเสนอนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียน
ทองถิ่น พิจารณา (ระยะเวลาดำเนินการ๒๐วัน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นอนุญาตตาม
คำรอง ใหนายทะเบียนเพ่ิมช่ือบุคคลดังกลาวในทะเบียนบาน 
(ท.ร.๑๓) ตามรายการที่ปรากฎในหนังสือเดินทางกำหนดให
เลขประจำตัวประชาชน เปนบุคคลประเภท๖โดยหมายเหตุ
ในทะเบียนบานตรงชองยายเขามาจากวา"คำรองที่... ลง
วันที่..."แลวใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือ และวันเดือนปกำกับ
ไว (นายทะเบียนพิจารณาคำรองระยะเวลา๑๐วัน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

6) การตรวจสอบเอกสาร 
มอบสำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมหลักฐาน
ประกอบการแจง คืนใหแกผูรอง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) ของบานทีจ่ะขอเพิ่มชื่อ  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี)    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

หนังสือเดินทางของผูขอเพิ่มชื่อพรอมสำเนาซึ่งแปลเปนภาษาไทย
โดยสถาบนัทีน่าเชื่อถือ      
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

พยานบุคคลไดแกเจาบาน  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ศูนยดำรงธรรม

จังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

 



แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

ชื่อกระบวนงาน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๑๐๖กรณีคนตางดาวที่มีหนังสือเดินทางเขามาในประเทศไทยซึ่งระยะเวลาการ

อนุญาตใหอาศัยอยูในประเทศไทยยังไมสิ้นสุดมีความประสงคขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบานท.ร.๑๓) 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไมมสีถานะทางทะเบียนพ.ศ. 2548 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจดัทำทะเบียนสำหรับ

บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนพ.ศ.2548 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๑๐๖กรณีคนตางดาวที่มีหนังสือเดินทางเขามาในประเทศไทยซึ่ง

ระยะเวลาการอนุญาตใหอาศัยอยูในประเทศไทยยังไมสิ้นสุดมีความประสงคขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบานท.ร.๑๓) 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯขอ๙๓) กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรพ.ศ. ๒๔๙๙โดย

จะตองเปน 

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

๑. จะตองเปนผูที่เกิดกอนวันที่๑มิถุนายน๒๔๙๙ 

๒. ผูย่ืนคำรองไดแกเจาบานหรือผูที่ขอเพ่ิมช่ือ 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
แหงทองที่บุคคลน้ันมีภูมิลำเนาอยู   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :30 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานทีผู่รองนำมาแสดง 
  
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจฐานขอมูลทะเบียนราษฎรเพ่ือตรวจสอบวาผูรองมีช่ือใน 
 ทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม   
 
(หมายเหตุ: -) 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

สอบสวนผูรองเจาบานและบุคคลที่นาเช่ือถือใหปรากฏ
ขอเท็จจริง   
เกี่ยวกับประวัติความเปนมาและรายการบุคคลของผูขอเพ่ิม
ช่ือและความยินยอมใหเพ่ิมช่ือเขาในทะเบียนบาน (กรณี
สอบสวนเจาบาน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
รวบรวมหลักฐานพรอมความเห็นเสนอนายอำเภอหรือ
ผูอำนวยการเขตพิจารณา 
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีนายอำเภออนุญาตตามคำรองใหนายทะเบียนเพ่ิมช่ือ
บุคคล   
ดักลาวในทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) กำหนดใหเลขประจำตัว
ประชาชนเปนบุคคลประเภท๕โดยหมายเหตุในทะเบียนบาน
ตรงชองยายเขามาจากวา"คำรองที่... ลงวันที่..."แลวใหนาย
ทะเบียนลงลายมือช่ือและวันเดือนปกำกับไว  (ระยะเวลา๑๐
วัน)               
 
(หมายเหตุ: -) 

10 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

6) การตรวจสอบเอกสาร 
มอบสำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมหลักฐาน
ประกอบการแจงคืนใหแกผูรองพรอมแนะนำใหย่ืนคำขอมี
บัตรประจำตัวประชาชน   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

7) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีนายอำเภอไมอนุญาตตามคำรองใหสอบสวนผูรองวา
ประสงค   
จะใหนายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติใหเปนหลักฐานกอน
หรือไม   

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
ถาประสงคใหนายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ก) 
กำหนดเลขประจำตัวประชาชนเปนบุคคลประเภท๐แตถาไม
ประสงคใหแจงคำสั่งดังกลาวเปนหนังสือใหผูรองทราบ 
 
(หมายเหตุ: -) 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) ของบานทีจ่ะขอเพิ่มชื่อ 
       
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี)   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

หลักฐานที่มีรายการบคุคลของผูขอเพิ่มชื่อ (ถามี) เชนบัญชี
สำมะโนครวัทะเบียนสมรสเปนตน   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

(๔) เอกสารทีร่าชการออกให (ถามี) เชนหลักฐานการศกึษา
หลักฐานทางทหาร    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

พยานบุคคลทีน่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยนัตัวบุคคล 
(อยางนอย๒คน)      
  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 



 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๙๓) กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรพ.ศ. ๒๔๙๙โดยจะตองเปน 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไมมสีถานะทางทะเบียนพ.ศ. 2548 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจดัทำทะเบียนสำหรับ

บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนพ.ศ.2548 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๙๓) กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรพ.ศ. ๒๔๙๙โดย

จะตองเปนผูที่เกิดกอนวันที่๑มิถุนายน๒๔๙๙ 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯขอ๙๔) กรณีขอเพิ่มชื่อโดยใชสูติบตัรใบแจงการยายที่อยูหรือทะเบียน

บานแบบเดิมที่ไมมีเลขประจำตัวประชาชน 

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูยื่นคำรองไดแกเจาบานหรือผูขอเพ่ิมช่ือ 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง (ที่เกี่ยวของกับ 
  
เอกสารสูติบัตร , ใบแจงการยายที่อยูและทะเบียนบาน
แบบเดิม   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :30 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานทีผู่รองนำมาแสดง 
  
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจฐานขอมูลทะเบียนราษฎรเพ่ือตรวจสอบวาผูรองมีช่ือใน 
  
ทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

กรณีใชหลักฐานในแจงการยายที่อยูใหสอบถามไปยังสำนัก
ทะเบียน ที่ออกใบแจงการยายที่อยูดังกลาววาบุคคลที่ขอเพ่ิม
ช่ือเคยมีช่ือและรายการบุคคลอยูในเขตสำนักทะเบียนที่แจง
ยายออกจริงหรือไม(ไมนับรวมระยะเวลาในการตรวจสอบ) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
สอบสวนผูรองเจาบานและบุคคลที่นาเช่ือถือใหปรากฎ
ขอเท็จจริงวาบุคคลที่ขอเพ่ิมช่ือเปนคนเดียวกันกับบุคคลที่
ปรากฏช่ือและรายการบุคคลตามเอกสารที่นำมาแสดงเมื่อ
นายทะเบียนอนุญาตตามคำรองให นายทะเบียนเพ่ิมช่ือบุคคล
ดังกลาวในทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) กำหนดใหเลขประจำตัว
ประชาชนเปนบุคคลประเภทที่๕โดยหมายเหตุในทะเบียน
บานตรงชองยายเขามาจากวา"คำรองที่... ลงวันที่..."แลวให
นายทะเบียนลงลายมือช่ือและวันเดือนปกำกับไว   
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
มอบสำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมหลักฐานของผูรอง
คืนใหแกผูรองพรอมแนะนำใหย่ืนคำขอมีบัตรประจำตัว
ประชาชน   
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

6) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีผูรองไมมภูีมิลำเนาในเขตสำนักทะเบียนที่ขอเพ่ิมช่ือหรือ
บานเลขที่ตามทะเบียนบานฉบับเดิมที่ใชเปนหลักฐานในการ
ขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบานกลางและหากผูรองมีความประสงค
จะยายไปอยูที่ใด ใหดำเนินการตามระเบียบวาดวยการแจง
การยายที่อยู   

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

7) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีนายทะเบียนไมอนุญาตตามคำรองใหสอบสวนผูรองวา
ประสงค จะใหนายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติใหเปน
หลักฐานกอนหรือไมถาประสงคใหนายทะเบียนจัดทำทะเบียน
ประวัติ (ท.ร.๓๘ก) กำหนดเลขประจำตัวประชาชนเปนบุคคล
ประเภท๐แตถาไมประสงคใหแจงคำสั่ง ดังกลาวเปน
หนังสือใหผูรองทราบ 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 



 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) ของบานทีจ่ะขอเพิ่มชื่อ 
       
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี)   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

หลักฐานทะเบยีนราษฎรที่มีรายการบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อไดแกสูติ
บัตรหรือใบแจงการยายที่อยูหรือทะเบียนบานแบบเดิมตามแตกรณี
        
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

เอกสารที่ราชการออกให (ถามี) เชนหลักฐานการศึกษาหลักฐาน
ทางทหาร   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

พยานบุคคลทีน่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยนัตัวบุคคล 
(อยางนอย๒คน)      
  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

 



คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๙๔) กรณีขอเพ่ิมช่ือโดยใชสูติบัตรใบแจงการยายที่อยูหรือทะเบียนบานแบบเดิม

ที่ไมมีเลขประจำตัวประชาชน 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไมมสีถานะทางทะเบียนพ.ศ. 2548 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจดัทำทะเบียนสำหรับ

บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนพ.ศ.2548 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๙๔) กรณีขอเพ่ิมช่ือโดยใชสูติบัตรใบแจงการยายที่อยูหรือทะเบียน

บานแบบเดิมที่ไมมีเลขประจำตัวประชาชน 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯขอ๙๕กรณีคนสญัชาติไทยเดินทางกลับจากตางประเทศหรือเกิดใน

ตางประเทศเดินทางเขามาในประเทศไทยโดยไมมีหลักฐานแสดงวาเปนคนสญัชาติไทย) 

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูยื่นคำรองไดแกเจาบานหรือผูที่ขอเพ่ิมช่ือ 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
แหงทองที่บุคคลน้ันมีภูมิลำเนาอยู   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :30 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานทีผู่รองนำมาแสดง 
  
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจฐานขอมูลทะเบียนราษฎรเพ่ือตรวจสอบวาผูรองมีช่ือใน
ทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
ทำเรื่องสงตัวผูรองใหสำนักงานตรวจคนเขาเมืองแหงทองที่ที่
เดินทางเขามาในประเทศเพ่ือขอพิสูจนสัญชาติ   
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
4) การตรวจสอบเอกสาร 

หากไดรับหนังสือตอบจากสำนักงานตรวจคนเขาเมืองวาผูรอง
เปน   
คนสัญชาติไทยใหสอบสวนผูรองเจาบานและบุคคลที่
นาเช่ือถือใหปรากฎ  ขอเท็จจริงเกื่ยวกับประวัติ
ความเปนมาและรายการบุคคลของผูขอเพ่ิมช่ือ และ
ความยินยอมใหเพ่ิมช่ือเขาในทะเบียนบาน (กรณีสอบสวนเจา
บาน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีนายทะเบียนอนุญาตตามคำรองใหนายทะเบียนเพ่ิมช่ือ
บุคคลดังกลาวในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) กำหนดใหเลข
ประจำตัวประชาชนเปนบุคคลประเภท๕โดยหมายเหตุใน
ทะเบียนบานตรงชองยายเขามาจากวา"คำรองที่... ลงวันที่..."
แลวใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือและวันเดือนปกำกับไว  
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

6) การตรวจสอบเอกสาร 
มอบสำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมหลักฐาน
ประกอบการแจง   
คืนใหแกผูรองพรอมแนะนำใหย่ืนคำขอมีบัตรประจำตัว
ประชาชนสำหรับบุคคลที่มีอายุต้ังแต๗ป   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

7) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีนายทะเบียนไมอนุญาตตามคำรองใหสอบสวนผูรองวา
ประสงค   
จะใหนายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติใหเปนหลักฐานกอน
หรือไมถาประสงคใหนายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติ (ท.ร.
๓๘ก) กำหนดเลขประจำตัวประชาชนเปนบุคคลประเภท๐แต
ถาไมประสงคใหแจงคำสั่ง ดังกลาวเปนหนังสือใหผูรองทราบ 
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) ของบานทีจ่ะขอเพิ่มชื่อ  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี)    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

หลักฐานที่มีรายการบคุคลของผูขอเพิ่มชื่อ (ถามี) เชนหนังสือ
เดินทางหลักฐานการเกิดเปนตน     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

พยานบุคคลทีน่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยนัตัวบุคคลได  
(อยางนอย๒คน)       
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี         
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 



แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๙๕กรณีคนสญัชาติไทยเดินทางกลับจากตางประเทศหรือเกิดในตางประเทศเดิน

ทางเขามาในประเทศไทยโดยไมมีหลักฐานแสดงวาเปนคนสัญชาติไทย) 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไมมสีถานะทางทะเบียนพ.ศ. 2548 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจดัทำทะเบียนสำหรับ

บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนพ.ศ.2548 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๙๕กรณีคนสญัชาติไทยเดินทางกลับจากตางประเทศหรือเกิดใน

ตางประเทศเดินทางเขามาในประเทศไทยโดยไมมีหลักฐานแสดงวาเปนคนสัญชาติไทย) 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯขอ๙๖กรณีคนสญัชาติไทยที่เกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด) 

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูขอเพ่ิมช่ือ (กรณีผูขอเพ่ิมช่ือเปนผูเยาวใหบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายเปนผูย่ืน) 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
ที่ผูน้ันมีภูมลิำเนาอยู   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :30 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานทีผู่รองนำมาแสดง 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจฐานขอมูลทะเบียนราษฎรเพ่ือตรวจสอบวาผูรองมีช่ือใน
ทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม   
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
สอบสวนผูรองเจาบานและบุคคลที่นาเช่ือถือใหปรากฎ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและรายการบุคคลของ
ผูขอเพ่ิมช่ือและ ความยินยอมใหเพ่ิมช่ือเขาในทะเบียนบาน 
(กรณีสอบสวนเจาบาน)   
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
4) การตรวจสอบเอกสาร 

เมื่อนายทะเบียนอนุญาตตามคำรองใหนายทะเบียนเพ่ิมช่ือ
บุคคล   
ดังกลาวในทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) กำหนดใหเลขประจำตัว
ประชาชน   
เปนบุคคลประเภท๕โดยหมายเหตุในทะเบียนบานตรงชอง
ยายเขา   
มาจากวา"คำรองที่...ลงวันที่..."แลวใหนายทะเบียนลงลายมือ
ช่ือและวันเดือนปกำกับไว   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
บันทึกการอนุญาตและเลขประจำตัวประชาชน๑๓หลักไว
ดานหลังสูติบัตรหรือหลักฐานรับรองการเกิด   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

6) การตรวจสอบเอกสาร 
(๖) มอบสำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมหลักฐาน
ประกอบการแจงคืนใหแกผูรองพรอมแนะนำใหย่ืนคำขอมี
บัตรประจำตัวประชาชนกรณีผูไดรับเพ่ิมช่ือมีอายุต้ังแต๗ป 
  
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) ของบานทีจ่ะขอเพิ่มชื่อ 
       
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี)    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
3) 

 
(๓) หลักฐานการเกิดของผูขอเพิ่มชื่อไดแกหลักฐานการจดทะเบยีน
คนเกิด (สูติบตัร) ที่ออกใหโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ตางประเทศหรือหลักฐานการเกิดที่ออกโดยหนวยงานของประเทศที่
บุคคลนั้นเกิดซึ่งไดแปลและรับรองคำแปลวาถูกตองโดยกระทรวง
การตางประเทศถาหลักฐานการเกิดไมปรากฏรายการสัญชาติของ
บิดามารดาจะตองเพิ่มหลักฐานทะเบียนบานของบิดามารดาที่
ปรากฎรายการสัญชาติไทยเพื่อยืนยนัการไดสัญชาติไทยของผูขอ
เพิ่มชื่อ     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

หลักสือเดินทาง (พาสปอรต) ของผูขอเพิ่มชื่อ   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

พยานบุคคลทีน่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยนัตัวบุคคลได
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 



แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๙๖กรณีคนสญัชาติไทยที่เกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด) 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไมมสีถานะทางทะเบียนพ.ศ. 2548 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจดัทำทะเบียนสำหรับ

บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนพ.ศ.2548 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๙๖กรณีคนสญัชาติไทยที่เกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด) 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯขอ๙๖/๑) กรณีคนสญัชาติไทยเดินทางกลับจากตางประเทศโดยใช

หนังสือเดินทางของตางประเทศหรือหนังสอืสำคญัประจำตัว (Certificate of Identity) 

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูยื่นคำรองไดแกเจาบานหรือผูที่ขอเพ่ิมช่ือ 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
ที่ผูน้ันมีภูมลิำเนาอยู   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :30 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานทีผู่รองนำมาแสดง 
  
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจฐานขอมูลทะเบียนราษฎรเพ่ือตรวจสอบวาผูรองมีช่ือใน
ทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม   
 
(หมายเหตุ: -) 
 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

กรณีผูขอเพ่ิมช่ือมีเอกสารราชการที่ระบุวาเปนผูมีสญัชาติไทย
ใหทำเรื่องตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่ผูขอเพ่ิมช่ือ
นำมาแสดงไปยังสวนราชการที่ออกเอกสารดังกลาวถาไดรับ
แจงตอบวาเปนเอกสารที่ถูกตองใหสอบสวนเจาบานผูแจงและ
บุคคลที่นาเช่ือถือใหปรากฎขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของ
บุคคลที่ขอเพ่ิมช่ือในประเด็นเรื่องช่ือตัว ช่ือสกุลวันเดือนป
เกิดสถานที่เกิดภูมิลำเนาที่อยูอาศัยในประเทศไทย กอนไป
ตางประเทศการใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังรายการของบิดา
มารดา  
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีนายทะเบียนอนุญาตตามคำรองใหนายทะเบียนเพ่ิมช่ือ
บุคคลดังกลาวในทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) กำหนดใหเลข
ประจำตัวประชาชนเปนบุคคลประเภท๕โดยหมายเหตุใน
ทะเบียนบานตรงชองยายเขามาจากวา"คำรองที่... ลงวันที่..."
แลวใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือและวันเดือนป กำกับ
ไว(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
มอบสำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมหลักฐาน
ประกอบการแจง   
คืนใหแกผูรองพอมแนะนำใหย่ืนคำขอมีบัตรประจำตัว
ประชาชนกรณีผูไดรับเพ่ิมช่ือมีอายุต้ังแต๗ป (ระยะเวลา
ดำเนินการ๓๐วัน) 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

6) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีผูขอเพ่ิมช่ือไมมีเอกสารราชการที่ระบุวาเปนผูมีสัญชาติ
ไทยหรือกรณีไดรับแจงจากสวนราชการที่ออกเอกสารวา
เอกสารดังกลาว   
ไมถูกตองหรือไมสามารถตรวจสอบไดใหนายทะเบียนทำ
หนังสือสงตัว ผูขอเพ่ิมช่ือใหสำนักงานตรวจคนเขาเมือง
เพ่ือพิสูจนสัญชาติและ ดำเนินการตามระเบียบขอ๙๕ (ไม
นับรวมระยะเวลาในการพิสูจนสัญชาติ)   
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) ของบานทีจ่ะขอเพิ่มชื่อ  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี)    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

หลักฐานที่มีรายการบคุคลของผูขอเพิ่มชื่อไดแกหนังสือเดินทาง
ของตางประเทศหรือหนังสอืสำคญัประจำตัว (Certificate of 
Indentity) ออกให  โดยสถานทูตหรือสถานกงสลุไทย
และหลักฐานเอกสารราชการที่ระบุวาเปนผูมีสัญชาติไทย (ถามี) 
เชนหลักฐานการศึกษาหลักฐานทหาร   \ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

พยานบุคคลทีน่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยนัตัวบุคคลได
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี         
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ. 



 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๙๖/๑) กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากตางประเทศโดยใชหนังสือเดินทาง

ของตางประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจงัหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไมมสีถานะทางทะเบียนพ.ศ. 2548 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจดัทำทะเบียนสำหรับ

บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนพ.ศ.2548 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๙๖/๑) กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากตางประเทศโดยใช

หนังสือเดินทางของตางประเทศหรือหนังสอืสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯขอ๙๖/๒) กรณีคนสญัชาติไทยทีเ่กิดในตางประเทศขอเพิ่มชื่อใน

ทะเบียนบานโดยมีเหตุจำเปนที่ไมอาจเดินทางกลบัประเทศไทย 

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูยื่นคำรองไดแกเจาบานหรือผูที่ขอเพ่ิมช่ือ 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
ที่บิดามารดาญาติพ่ีนองหรือผูปกครองของผูขอเพ่ิมช่ือ 
  
มีภูมิลำเนาอยู   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :30 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานทีผู่รองนำมาแสดงรวมถึง 
  
คุณสมบัติพรอมที่อยูตามทะเบียนของผูรับมอบอำนาจวาเปน
บุคคล   
ที่มีภูมิลำเนาในเขตสำนักทะเบียนที่ยื่นคำรองหรือไม   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจฐานขอมูลทะเบียนราษฎรเพ่ือตรวจสอบวาผูรองมีช่ือใน 
  

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
ทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม   
 
(หมายเหตุ: -) 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
สอบสวนผูรองเจาบานและบุคคลที่นาเช่ือถือใหปรากฏ
ขอเท็จจริง   
เกี่ยวกับประวัติความเปนมาและรายการบุคคลของผูขอเพ่ิม
ช่ือและความยินยอมใหเพ่ิมช่ือรวมทั้งความจำเปนที่ไมอาจ
เดินทางกลับประเทศไทย   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
เมื่อนายทะเบียนอนุญาตใหบันทึกการอนุญาตไวดานหลังของ
สูติบัตร หรือเอกสารรับรองการเกิดแลวแตกรณีและกำหนด
เลขประจำตัวประชาชน ใหเปนบุคคลประเภท๕   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
เพ่ืมช่ือบุคคลดังกลาวในทะเบ่ียนบานช่ัวคราว (ท.ร.๑๔) 
สำหรับบุคคลเดินทางไปตางประเทศของสำนักทะเบียนพรอม
ทั้งหมายเหตุในชองยายเขามาจากวา"คำรองที่... ลงวันที่..."
แลวใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือ  และวันเดือนป
กำกับไว 
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) ของผูรบัมอบอำนาจ 
       
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี)   เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
      

ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

สูติบัตรที่ออกใหโดยสถานทตูหรือสถานกงสุลไทยหรือเอกสาร
รับรองการเกิดที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศซึ่ง
แปลเปนภาษาไทย และผานการรบัรองคำแปลโดยกระทรวง
การตางประเทศ      
  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

หนังสือมอบอำนาจของบิดามารดาหรือผูปกครองโดยชอบดวย
กฎหมายหรือผูที่ประสงคขอมีรายการบคุคลในฐานขอมูลทะเบียน
ราษฎร  ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวแลวแตกรณีซึ่งควร
ดำเนนิการผานสถานทูตหรอืสถานกงสุลไทย  
      
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

เอกสารที่ราชการออกให (ถามี) เชนหลักฐาการศึกษาหลักฐานทาง
ทหาร    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

6) 
 

พยานบุคคลทีน่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยนัตัวบุคคลได
        
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม - 



ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
(หมายเหตุ: -)  

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๙๖/๒) กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในตางประเทศขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบานโดยมี

เหตุจำเปนที่ไมอาจเดินทางกลับประเทศไทย 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไมมสีถานะทางทะเบียนพ.ศ. 2548 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจดัทำทะเบียนสำหรับ

บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนพ.ศ.2548 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 30.0 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๙๖/๒) กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในตางประเทศขอเพ่ิมช่ือใน

ทะเบียนบานโดยมีเหตุจำเปนที่ไมอาจเดินทางกลับประเทศไทย 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 



คูมือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯขอ๙๗) กรณีบุคคลอางวาเปนคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียน

บานโดยไมมีหลักฐานเอกสารมาแสดง 

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูยื่นคำรองไดแกเจาบานหรือผูขอเพ่ิมช่ือ 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
ที่บุคคลน้ันมีภูมิลำเนาอยู   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :30 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานทีผู่รองนำมาแสดง  
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจฐานขอมูลทะเบียนราษฎรเพ่ือตรวจสอบวาผูรองมีช่ือใน
ทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม   
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
สอบสวนผูรองเจาบานและบุคคลที่นาเช่ือถือใหปรากฎ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและรายการบุคคลของ
ผูขอเพ่ิมช่ือและความยินยอมใหเพ่ิมช่ือในทะเบียนบาน(ไมนับ
รวมระยะเวลาในการตรวจสอบ)   

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
4) การตรวจสอบเอกสาร 

รวบรวมหลักฐานพรอมความเห็นเสนอนายอำเภอหรือ
ผูอำนวยการเขตพิจารณา (ระยะเวลา๒๐วัน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีนายอำเภอหรือนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียน
ทองถิ่น อนุญาตตามคำรองใหนายทะเบียนเพ่ิมช่ือบุคคล
ดังกลาวในทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) กำหนดใหเลขประจำตัว
ประชาชนเปนบุคคลประเภท๕โดย หมายเหตุในทะเบียนบาน
ตรงชองยายเขามาจากวา"คำรองที่... ลงวันที่.."แลวใหนาย
ทะเบียนลงลายมือช่ือและวันเดือนปกำกับไว   
(นายอำเภอ/นายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น
พิจารณาคำรอง ระยะเวลา๑๐วัน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

6) การตรวจสอบเอกสาร 
มอบสำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมหลักฐาน
ประกอบการแจงคืนใหแกผูรองพรอมแนะนำใหย่ืนคำขอมี
บัตรประจำตัวประชาชน กรณีผูขอเพ่ิมช่ือมีอายุต้ังแต๗ป  
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

7) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีนายทะเบียนไมอนุญาตตามคำรองใหสอบสวนผูรองวา
ประสงค   
จะใหนายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติใหเปนหลักฐานกอน
หรือไม   
ถาประสงคใหนายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ก) 
กำหนดเลขประจำตัวประชาชนเปนบุคคลประเภท๐แตถาไม
ประสงคใหแจงคำสั่ง ดังกลาวเปนหนังสือใหผูรองทราบ 
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) ของบานทีจ่ะขอเพิ่มชื่อ 
       
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี)   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

เอกสารที่ราชการออกให (ถามี) เชนหลักฐานการศึกษาหลักฐาน
ทางทหาร    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

พยานบุคคลทีน่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยนัตัวบุคคล 
(อยางนอย๒คน)      
  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที ่

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี



ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๙๗) กรณีบุคคลอางวาเปนคนมีสัญชาติไทยขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบานโดยไมมี

หลักฐานเอกสารมาแสดง 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไมมสีถานะทางทะเบียนพ.ศ. 2548 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจดัทำทะเบียนสำหรับ

บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนพ.ศ.2548 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๙๗) กรณีบุคคลอางวาเปนคนมีสัญชาติไทยขอเพ่ิมช่ือในทะเบียน

บานโดยไมมีหลักฐานเอกสารมาแสดง 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 



คูมือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯขอ๙๘) กรณีผูขอเพิม่ชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของ

บุคคลหนวยงานเอกชนที่อยูนอกประกาศกระทรวงมหาดไทยออกตามมาตรา๑๙/๑ 

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูยื่นคำรองไดแกผูอุปการะหรือหนวยงานที่อุปการะ 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
ที่บุคคลน้ันมีภูมิลำเนาอยู   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :30 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานทีผู่รองนำมาแสดง 
  
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจฐานขอมูลทะเบียนราษฎรเพ่ือตรวจสอบวาผูรองมีช่ือใน 
  
ทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม   
 
(หมายเหตุ: -) 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

สอบสวนผูรองเจาบานและบุคคลที่นาเช่ือถือใหปรากฎ
ขอเท็จจริง   
เกี่ยวกับประวัติความเปนมาและรายการบุคคลของผูขอเพ่ิม
ช่ือและความยินยอมใหเพ่ิมช่ือในทะเบียนบาน (กรณีสอบสวน
เจาบาน)   
(ไมนับรวมระยะเวลาในการสอบสวน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
รวบรวมหลักฐานพรอมความเห็นเสนอนายอำเภอหรือ
ผูอำนวยการเขตพิจารณา (ระยะเวลา๒๐วัน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีนายอำเภออนุญาตตามคำรองใหนายทะเบียนเพ่ิมช่ือ
บุคคล ดังกลาวในทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) กำหนดใหเลข
ประจำตัวประชาชนเปนบุคคลประเภท๕โดยหมายเหตุใน
ทะเบียนบานตรงชองยายเขามาจากวา"คำรองที่... ลงวันที่.."
แลวใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือ และวันเดือนปกำกับ
ไว(นายอำเภอพิจารณาคำรองระยะเวลา๑๐วัน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

6) การตรวจสอบเอกสาร 
มอบสำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมหลักฐาน
ประกอบการแจงคืนใหแกผูรองพรอมแนะนำใหย่ืนคำขอมี
บัตรประจำตัวประชาชน กรณีผูขอเพ่ิมช่ือมีอายุต้ังแต๗ป 
  
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

7) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีนายทะเบียนไมอนุญาตตามคำรองใหสอบสวนผูรองวา
ประสงค จะใหนายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติใหเปน
หลักฐานกอนหรือไม ถาประสงคใหนายทะเบียนจัดทำ

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
ทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ก) กำหนดเลขประจำตัวประชาชน
เปนบุคคลประเภท๐แตถาไมประสงคใหแจงคำสั่ง ดังกลาว
เปนหนังสือใหผูรองทราบ   
 
(หมายเหตุ: -) 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) ของบานทีจ่ะขอเพิ่มชื่อ  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี)    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

หลักฐานการรบัตัวเด็กไวในการอุปการะ (ถามี)   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

หลักฐานที่เก่ียวของกับตัวเด็กที่ขอเพิ่มชื่อ (ถามี) เชนหลกัฐาน
การศึกษาจดหมายภาพถายเปนตน    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

พยานบุคคลทีน่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยนัตัวบุคคล 
(อยางนอย๒คน)      
  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

 

 



คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ ศูนยดำรง

ธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๙๘) กรณีผูขอเพ่ิมช่ือเด็กอนาถาซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล

หนวยงานเอกชนที่อยูนอกประกาศกระทรวงมหาดไทยออกตามมาตรา๑๙/๑ 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 

รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๙๘) กรณีผูขอเพ่ิมช่ือเด็กอนาถาซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของ

บุคคลหนวยงานเอกชนที่อยูนอกประกาศกระทรวงมหาดไทยออกตามมาตรา๑๙/๑ 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯขอ๙๙) กรณีบุคคลทีไ่ดมีการลงรายการ"ตายหรอืจำหนาย"ในทะเบียน

บานฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชนเนื่องจากแจงตายผิดคนหรือสำคัญผิดในขอเท็จจริงขอเพิ่มชื่อ 

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูยื่นคำรองไดแกเจาบานหรือผูที่ขอเพ่ิมช่ือ 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
ที่บุคคลน้ันเคยมีช่ือในทะเบียนบานกอนถูกจำหนาย   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :30 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานทีผู่รองนำมาแสดง 
  
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจฐานขอมูลทะเบียนราษฎรเพ่ือตรวจสอบวาผูรองมีช่ือใน 
  
ทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม   
 
(หมายเหตุ: -) 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

สอบสวนผูรองเจาบานและบุคคลที่นาเช่ือถือใหปรากฎ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและรายการบุคคลของ
ผูขอเพ่ิมช่ือและสาเหตุที่มีการแจงตายหรือขอจำหนาย
รายการบุคคลของผูที่ขอเพ่ิมช่ือเพ่ือตรวจสอบวามีการแจง
โดยทุจริตหรือไม (ไมนับรวมระยะเวลาในการสอบสวนและ
การตรวจสอบ)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
รวบรวมหลักฐานพรอมความเห็นเสนอนายอำเภอหรือ
ผูอำนวยการเขตพิจารณา (ระยะเวลา๒๐วัน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
เมื่อนายอำเภอพิจารณาอนุมัติแลวใหรางานสำนักทะเบียน
กลาง เปนการเฉพาะรายเพ่ือแกไขฐานขอมูลการทะเบียน
ราษฎรกอนเมื่อไดรับแจงการสำนักทะเบียนกลางจึง
ดำเนินการปรับปรุงสำเนาทะเบียนบาน ฉบับเจาบาน 
(ท.ร.๑๔) โดยหมายเหตุในชองบันทึกแกไขเปลี่ยนแปลง
รายการวา"บุคคลลำดับที่...ยกเลิกการตายหรือการจำหนาย
ตาย... ตามคำรองที.่.. ลงวันที่..."แลวใหนายทะเบียนลง
ลายมือช่ือและวันเดือนป กำกับไว (นายอำเภอพิจารณาคำ
รองระยะเวลา๑๐วัน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

6) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีการจำหนายตายผิดขอเท็จจริงโดยใชหลักฐานมรณบัตร
ใหนายทะเบียนดำเนินการยกเลิกมรณบัตรตามระเบียบ
กำหนดไว   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) ของบานทีจ่ะขอเพิ่มชื่อ 
       
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี)   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

ทะเบียนบานที่มีบันทึกรายการตายหรือจำหนายของบคุคลที่ขอเพิ่ม
ชื่อ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

มรณบัตร (กรณีบุคคลที่ถูกจำหนายตาย) หรือใบรบัแจงการตาย
   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

เอกสารที่ทางราชการออกให (ถามี) เชนหลักฐานการศกึษา
หลักฐานทางทหาร    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

6) 
 

พยานบุคคลทีน่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยนัตัวบุคคล 
(อยางนอย๒คน)      
  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

 



คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๙๙) กรณีบุคคลที่ไดมีการลงรายการ"ตายหรือจำหนาย"ในทะเบียนบานฉบับที่มี

เลขประจำตัวประชาชนเน่ืองจากแจงตายผิดคนหรือสำคญัผิดในขอเทจ็จริงขอเพ่ิมช่ือ 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไมมสีถานะทางทะเบียนพ.ศ. 2548 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจดัทำทะเบียนสำหรับ

บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนพ.ศ.2548 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๙๙) กรณีบุคคลที่ไดมีการลงรายการ"ตายหรือจำหนาย"ในทะเบียน

บานฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชนเน่ืองจากแจงตายผิดคนหรือสำคัญผิดในขอเท็จจริงขอเพ่ิมช่ือ 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯขอ๙๙/๑) คนที่ไดสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย

วาดวยสัญชาติซึ่งไมอาจพิจารณาสั่งการเปนอยางอ่ืนขอเพิ่มชื่อ 

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูยื่นคำรองไดแกเจาบานบิดามารดาหรือผูที่ขอเพ่ิมช่ือ 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
ที่บุคคลน้ันมีภูมิลำเนาอยู   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :30 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เรียกและตรวจสอบหลักฐานของผูแจง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
สอบสวนเจาบานบิดามารดา (ถามี) ผูขอเพ่ิมช่ือและบุคคลที่
นาเช่ือถือใหปรากฏขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับประวัติความเปนมา
ของผูขอ เพ่ิมช่ือและบิดามารดาโดยเฉพาะขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
สถานที่เกิด และสัญชาติ (ไมนับรวมระยะเวลาในการ
สอบสวนและการตรวจสอบ)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

รวบรวมหลักฐานพรอมความเห็นเสนอนายทะเบียนพิจารณา 
  
(ระยะเวลา๒๐วัน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
เมื่อนายทะเบียนอนุญาตใหกำหนดเลขประจำตัวประชาชน
เปนบุคคลประเภท๕ใหแกผูไดรับอนุญาตใหเพ่ิมช่ือ   
(นายทะเบียนพิจารณาคำรองระยะเวลา๑๐วัน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
ดำเนินการเพ่ิมช่ือในทะเบียนบานและสำเนาทะเบียนบาน
ฉบับเจาบาน (ท.ร.๑๔) โดยหมายเหตุในชองยายเขามาจาก
วา"คำรองที่... ลงวันที่..." แลวใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือ
กำกับไว   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

6) การตรวจสอบเอกสาร 
มอบสำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ท.ร.๑๔) พรอมดวย
หลักฐาน ประกอบการแจงคืนใหแกผูรองและแนะนำใหยืน่คำ
ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผูทีม่ีอายุต้ังแต๗ป   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) ของบานทีจ่ะขอเพิ่มชื่อ 
       
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี)   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

หลักฐานทะเบยีนที่มีรายการบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อ (ถามี) เชน
บัญชสีำมะโนครัวทะเบียนสมรสเปนตน   
    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

เอกสารทะเบยีนราษฎร (ถามี) เชนทะเบยีนบาน (ท.ร. ๑๓) 
ทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘/๑หรือท.ร.๓๘ข)   
    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

เอกสารที่ทางราชการออกให (ถามี) เชนหลักฐานการศกึษา
หลักฐานทางทหารใบสำคญัถ่ินที่อยูหรือใบสำคญัประจำตัวคนตาง
ดาวของบิดา และมารดา (กรณีผูขอเพิ่มชือ่มีบิดาและมารดา
เปนคนตางดาว)      
  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 
 
 
 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
6) 

 
พยานบุคคลทีน่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยนัตัวบุคคล 
(อยางนอย๒คน)      
  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๙๙/๑) คนที่ไดสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย

สัญชาติซึ่งไมอาจพิจารณาสั่งการเปนอยางอ่ืนขอเพ่ิมช่ือ 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไมมสีถานะทางทะเบียนพ.ศ. 2548 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการสำรวจและจดัทำทะเบียนสำหรับ

บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนพ.ศ.2548 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การเพ่ิมช่ือ (ระเบียบฯขอ๙๙/๑) คนที่ไดสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย

วาดวยสัญชาติซึ่งไมอาจพิจารณาสั่งการเปนอยางอ่ืนขอเพ่ิมช่ือ 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่
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