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คู่มือสาหรั บประชาชน: การเพิ่มชื่อบุคคลที่ได้ มีการลงรายการ"ตายหรือจาหน่ าย"ในทะเบียนบ้ านฉบับที่มีเลข
ประจาตัวประชาชนเนื่องจากการแจ้ งตายผิดคนหรือสาคัญผิดในข้ อเท็จจริง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองชัยภูมิอาเภอเมืองชัยภูมิจงั หวัดชัยภูมิ
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อบุคคลที่ได้ มีการลงรายการ"ตายหรื อจาหน่าย"ในทะเบียนบ้ านฉบับที่มีเลขประจาตัว
ประชาชนเนื่องจากการแจ้ งตายผิดคนหรื อสาคัญผิดในข้ อเท็จจริง
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองชัยภูมิอาเภอเมืองชัยภูมิจงั หวัดชัยภูมิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติ มถึงฉบับที ่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อบุคคลที่ได้ มีการลงรายการ"ตายหรื อจาหน่าย"ในทะเบียนบ้ านฉบับที่มี
เลขประจาตัวประชาชนเนื่องจากการแจ้ งตายผิดคนหรื อสาคัญผิดในข้ อเท็จจริงเทศบาลเมืองชัยภูมิสาเนาคูม่ ือ
ประชาชน 18/07/2015 12:47
10. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการสานักทะเบี ยนท้องถิ่ นเทศบาลเมื องชัยภูมิสานักงานเทศบาลเมื องชัยภูมิถ .บรรณาการต.ใน
เมื องอ.เมื องชัยภูมิจ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 04481 1437 โทรสาร 0 4482 2484 /ติ ดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (สานักทะเบียนทีบ่ คุ คลนัน้ เคยมี ชื่อในทะเบียนบ้านก่ อนถูกลงรายการ"ตายหรื อจาหน่าย"
วันเสาร์ เปิ ดให้บริ การ 08.30 -12.00 น.)
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11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคาร้ องได้ แก่เจ้ าบ้ านหรื อผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคลได้ แก่บคุ คลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ ขอเพิ่มชื่อได้ อย่างน้ อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้ งเป็ นไปโดยมิชอบด้ วยกฎหมายระเบียบหรื อโดยอาพรางหรื อโดยมีรายการข้ อความ
ผิดจากความเป็ นจริงให้ นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้ อมและพิจารณา
ให้ แล้ วเสร็จภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้ อนหรื อข้ อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ขิ ้ อกฎหมายหรื อการตรวจสอบเอกสารสาคัญต้ อง
ดาเนินการหารื อมายังสานักทะเบียนกลางให้ ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จภายใน 90 วัน (ทังนี
้ ้การหารื อต้ องส่งให้ สานัก
ทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัดเพื่อส่งให้ สานักทะเบียนกลางเพื่อตอบ
ข้ อหารื อดังกล่าวต่อไป

12. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ องคาขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบื ้องต้ น

การพิจารณา

สอบสวนผู้ร้องเจ้ าบ้ าน
20 วัน
พยานบุคคลที่นา่ เชื่อถือให้
ปรากฏข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัตคิ วามเป็ นมาของผู้
ขอเพิ่มชื่อและสาเหตุที่มี
การแจ้ งการตายหรื อการ
จาหน่ายรายการบุคคลเพื่อ
สอบสวนว่าเป็ นการแจ้ งโดย

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมือง
ชัยภูมิอาเภอ
เมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
เทศบาลเมือง
ชัยภูมิอาเภอ
เมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ทุจริตหรื อไม่โดยรวบรวม
หลักฐานพร้ อมความเห็น
เสนอนายอาเภอพิจารณา
อนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ
การพิจารณา

3)

เมื่อได้ รับแจ้ งจาก
นายอาเภอแล้ วนาย
ทะเบียนอาเภอหรื อนาย
ทะเบียนท้ องถิ่นดาเนินการ
ยกเลิกการลงรายการและ
แจ้ งให้ ผ้ รู ้ องทราบ

10 วัน

เทศบาลเมือง
ชัยภูมิอาเภอ
เมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
13. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
1) บ้ าน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
2)
ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ที่มีการลง
รายการ"ตายหรื อ
จาหน่าย")
(ของผู้ร้องถ้ ามี )
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
มรณบัตรหรื อใบ สานักทะเบียน
รับแจ้ งการตาย อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น
เอกสารที่ทาง
ราชการออกให้
เช่นหลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานทหาร

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(กรณีลงรายการ"
ตาย")

0

ฉบับ

(ถ้ ามี)

15. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

16. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักทะเบียนท้ องถิ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิสานักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิถ .บรรณาการ
ต.ในเมืองอ.เมืองชัยภูมิจ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 0 4481 1437 โทรสาร 0 4482 2484 หรื อ www.เทศบาล
เมืองชัยภูมิ.com
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียนสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาลูกกาคลอง 9 อ.ลาลูกกาจ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรื อ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ17. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

