
1/5 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การเพิ่มช่ือกรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มช่ือโดยมีเหตุจ าเป็นท่ีไม่อาจ
เดนิทางกลับประเทศไทย 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลผาจกุอ าเภอเมืองอตุรดติถ์จงัหวดัอตุรดติถ์  
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การเพิ่มช่ือกรณีคนไทยท่ีเกิดในตา่งประเทศขอเพิ่มช่ือโดยมีเหตจุ าเป็นท่ีไมอ่าจเดนิทางกลบั

ประเทศไทย 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลผาจกุอ าเภอเมืองอตุรดติถ์จงัหวดัอตุรดติถ์  

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

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

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การเพิ่มช่ือกรณีคนไทยท่ีเกิดในตา่งประเทศขอเพิ่มช่ือโดยมีเหตจุ าเป็นท่ีไมอ่าจ
เดนิทางกลบัประเทศไทย  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการเทศบาลต าบลผาจุกอ าเภอเมืองอตุรดิตถ์จงัหวดัอตุรดิตถ์ 53000 โทรศพัท์ 0-5547-9853-6 

หรือเว็บไซต์ www.phajuk.go.th/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (ทีบิ่ดามารดาญาติพีน่อ้งหรือผูป้กครองของผูข้อเพ่ิมชื่อมีภูมิล าเนาอยู่ ) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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1. ผู้ ย่ืนค าร้องได้แก่เจ้าบ้านหรือผู้ ท่ีขอเพิ่มช่ือ  
 
2. พยานบคุคลได้แก่บคุคลท่ีสามารถรับรองและยืนยนัตวับคุคลของผู้ขอเพิ่มช่ือได้อยา่งน้อย 2 คน 
 
3. เง่ือนไข 
 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัวา่การแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอ าพรางหรือโดยมีรายการข้อความ
ผิดจากความเป็นจริงให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดล้อมและพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนั 
 
(2) กรณีท่ีมีความซบัซ้อนหรือข้อสงสยัในแนวทางการปฏิบตัข้ิอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารส าคญัต้อง
ด าเนินการหารือมายงัส านกัทะเบียนกลางให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นีก้ารหารือต้องสง่ให้ส านกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีรับเร่ือง) โดยสง่ผา่นส านกัทะเบียนจงัหวดัเพ่ือสง่ให้ส านกัทะเบียนกลางเพื่อตอบ
ข้อหารือดงักลา่วตอ่ไป 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองค าขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการย่ืน
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้งต้น 
 

10 นาที ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบหลกัฐาน
สอบสวนเจ้าบ้านและบคุคล
ท่ีนา่เช่ือถือได้ให้ปรากฎ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัประวตัิ
ความเป็นมาของผูู้ขอเพิ่ม
ช่ือและความจ าเป็นท่ีไม่
อาจเดนิทางกลบัประเทศ

20 วนั ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ไทยได้โดยรวบรวมหลกัฐาน
พร้อมความเห็นเสนอให้
นายทะเบียนอ าเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถ่ิน
พิจารณา 
 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอ าเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถ่ิน
พิจารณาอนญุาต/ไม่
อนญุาตและแจ้งผลการ
พิจารณา 
 

10 วนั ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนท้องถ่ิน 

1 0 ฉบบั (ของบ้านท่ีขอเพิ่ม
ช่ือ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (ของผู้ ร้องถ้ามีเชน่
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประชาชน บตัรประจ าตวั
ประชาชนขาวด า
ฯลฯ) 

2) 

หนงัสือรับรอง
การเกิดท่ีออกให้
โดยสถานทตูหรือ
สถานกงสลุไทย
หรือเอกสาร
รับรองการเกิดท่ี
ออกให้โดย
หนว่ยงานของ
รัฐบาล
ตา่งประเทศท่ีผู้
ขอเพิ่มช่ือเกิด 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารรับรอง
การเกิดท่ีออกโดย
รัฐบาล
ตา่งประเทศต้อง
ผา่นการแปลและ
รับรองจากระทรวง
การตา่งประเทศ
ของไทย) 

3) 

เอกสารอ่ืนท่ีทาง
ราชการออกให้ 

- 1 0 ฉบบั (เชน่หลกัฐาน
การศกึษา
หลกัฐานทหารถ้า
มี) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่สอบถาม 

หมายเหตุ(เทศบาลต าบลผาจุกอ าเภอเมืองอตุรดิตถ์จงัหวดัอตุรดิตถ์ 53000 โทรศพัท์ 0-5547-9853-6 หรือ
เว็บไซต์ www.phajuk.go.th) 
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2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 
สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า / แก้ไข (User) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลผาจกุอ าเภอเมือง

อตุรดติถ์จงัหวดัอตุรดติถ์สถ .มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


