
 
 
 
 
 

 

    สํานกังานเขตเปนหนวยงานหนึ่งในสังกดัของกรุงเทพมหานคร มีหนาที่ในการ
ใหบริการประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะฝายทะเบียนสํานักงานเขต มีความใกลชิดกบัประชาชน
มากที่สุด    เพราะเกี่ยวของกับประชาชนตั้งแตเกิดจนตาย จึงมคีวามสําคญัย่ิงตอสิทธิประโยชน
ของประชาชน    ในดานตาง ๆ เจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานจึงตองมีความรู ความเขาใจในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เขาใจในระเบียบ กฎหมาย มีจิตสํานึก     ตอการปฏิบัตงิานใหบรกิารทีด่ีที่สุดเพ่ือ
กอใหเกดิความพึงพอใจและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

 
   กรุงเทพมหานครตระหนกัถึงความจําเปนดงักลาว โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2555   

ไดแตงตัง้คณะทํางานจัดทาํคูมือการปฏิบตัิงานของหนวยงานขึน้ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก
และสนับสนนุการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ฝายทะเบียนทุกระดับ  ใหสามารถปฏิบตังิานไดอยาง
ถูกตอง รวดเรว็ มีประสิทธภิาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน ประกอบกับปจจุบันไดมกีารปรับปรุง
เปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบยีบ หรือขอบังคับตางๆ ท่ีเกีย่วของกับการปฏิบตัิงาน คณะทํางานจึงได
ดําเนินการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานใหมีความทันสมัย เปนปจจุบนั มขีั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบตัิที่เหมาะสม หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชน สรางความรู ความเขาใจ 
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานไดเปนอยางด ี

 
 
                       คณะผูจัดทํา 
           พฤษภาคม  ๒๕๕8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         คํานํา 
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         งานทะเบียนเปนงานท่ีรัฐบริการใหแกประชาชนในเรื่องตาง ๆ  เชน การรับแจงการเกิด  การรับแจง 
การตาย  การแจงยายท่ีอยู  การกําหนดเลขหมายประจําบาน การทําบัตรประจําตัวประชาชน  การจดทะเบียน
สมรส การจดทะเบียนการหยา การจดทะเบียนรับรองบุตร ฯลฯ ท้ังนี้ตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวของ  ผูปฏิบัติงานดานการทะเบียนจําเปนตองมีความรูความเขาใจในกฎหมาย  ระเบียบ   แนวทางปฏิบัติ  
กระบวนงานและข้ันตอนในการปฏิบัติงานอยางถูกตองชัดเจน  ผูบริหารกรุงเทพมหานครไดตระหนักถึง
ความจําเปนและความสําคัญในเรื่องดังกลาว  จึงไดมอบหมายใหสํานักงาน ก.ก.  นําเรื่องการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานบรรจุเปนตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  และใชเปนคูมือปฏิบัติงานจนถึงปจจุบัน  ซ่ึงคูมือ
ดังกลาวยังไมครอบคลุมภาระงานท่ีปฏิบัติอยูจริง  ประกอบกับปจจุบัน  กฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอบังคับ 
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  โดยปลัดกรุงเทพมหานครไดเห็นชอบใหมี
การปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร  และไดมีคําสั่งกรุงเทพมหานคร  ท่ี  372/ ลงวันท่ี  
3 กุมภาพันธ  2558  เรื่องแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขต  ซ่ึงคณะทํางาน
ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของฝายทะเบียน สํานักงานเขต ประกอบดวย  ๑๐  สํานักงานเขตรับผิดชอบ
จัดทํารางคูมือการปฏิบัติงานของฝายทะเบียน ดังนี้ 

๑. สํานักงานเขตคลองเตย 
๒. สํานักงานเขตคลองสามวา 
๓. สํานักงานเขตบางกอกใหญ 
๔. สํานักงานเขตบางเขน 
๕. สํานักงานเขตบางซ่ือ 
๖. สํานักงานเขตบางพลัด 
๗. สํานักงานเขตพระโขนง 
๘. สํานักงานเขตสาทร 
๙. สํานักงานเขตสายไหม 

         ๑๐.สํานักงานเขตหนองแขม 
                   คูมือการปฏิบัติงานของฝายทะเบียน ประกอบดวย  
   
 

สวนท่ี 1  กระบวนการเกี่ยวกับดานการใหบริการ แบงออกเปน 3 กระบวนการ ไดแก 
 

1. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร  ประกอบดวยกระบวนการยอย ดังนี้ 
 

 

ลําดบั 
 

กระบวนการย่อย 
จํานวน

ขัน้ตอน 

 

ระยะเวลา 

1.1 การกําหนดบานเลขท่ี   
    1.1.1  การขอกําหนดบานเลขท่ี (กรณีบานท่ีชอบดวยกฎหมาย) 4 7 วันทําการ 

๑.๑.๒ การขอกําหนดบานเลขท่ี (กรณีบานท่ีไมชอบดวยกฎหมาย) 4 7 วันทําการ 

         บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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ลําดบั 
 

กระบวนการ 
จํานวน

ขัน้ตอน 

 

ระยะเวลา 

1.2 การรื้อถอนบาน หรือบานถูกทําลาย    
1.2.1 กรณีมีผูแจง 4 7 วันทําการ 
1.2.2 กรณีไมมีผูแจง หรือนายทะเบียนตรวจพบ 3 37 วันทําการ 

1.3 การแกไขรายการบาน กรณีรายการของบานผิดไปจากขอเท็จจริงหรือมีบานเลขท่ีซํ้ากัน       4 7 วันทําการ 
1.4 การรับแจงการเกิด   

1.4.1 การแจงเกิดภายในกําหนดเวลา (เกิดในทองท่ีสํานักทะเบียน) 3 30 นาที 
๑.๔.๒ การแจงเกิดภายในกําหนดเวลา (เกิดทองท่ีสํานักทะเบียนอ่ืน) 4 3 ชั่วโมง 
๑.๔.๓ การแจงเกิดเกินกําหนดเวลา (เกิดในทองท่ีสํานักทะเบียน) 3 1 วัน  

(กรณีเด็กอายุไมเกิน ๗ ป )   
6๐ วัน 

(กรณีเด็กอายุเกิน ๗ ป) 

๑.๔.๔ การแจงเกิดเกินกําหนดเวลา (เกิดทองท่ีสํานักทะเบียนอ่ืน) 3 1 วัน  
(กรณีเด็กอายุไมเกิน ๗ ป )   

6๐ วัน 
(กรณีเด็กอายุเกิน ๗ ป) 

๑.๔.๕ การแจงเกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไรเดียงสาซ่ึงถูกทอดท้ิง 3 90 วัน 
๑.๔.๖ การแจงเกิดเด็กเรรอนหรือเด็กท่ีไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดท้ิง 
         ซ่ึงอยูในการอุปการะของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนท่ี 
         จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการชวยเหลือเด็ก 

3 90 วัน 

๑.๔.๗ การออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.20/1) 4 105 วัน 
1.5 การรับแจงการตาย     

 ๑.๕.๑ การรับแจงการตายของคนตายในทองท่ีสํานักทะเบียน 3 50 นาที 
 ๑.๕.๒ การรับแจงการตายกรณีมีการตายและไมทราบวาคนตายเปนใคร 4 3 ชั่วโมง 
 ๑.๕.๓ การรับแจงการตายกรณีมีเหตุเชื่อไดวามีการตายแตยังไมพบศพ 4  3 ชั่วโมง 
 ๑.๕.๔ การรับแจงการตายกรณีคนท่ีตายในทองท่ีสํานักทะเบียนอ่ืน 4 3 ชั่วโมง 
 ๑.๕.๕ การเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ 3 50 นาที 

1.6 การแจงยายท่ีอยู    
1.6.1 การแจงยายออกกรณีปกติท่ัวไป 3 50 นาที 
1.6.2 การแจงยายออกและยายเขาภายในเขตเดียวกัน 3 50 นาที 
1.6.3 การแจงยายออกจากทะเบียนบานกลาง กรณีไมสอบสวน 3 50 นาที 
1.6.4 การแจงยายออกจากทะเบียนบานกลาง กรณีท่ีตองสอบสวน- มีชื่ออยู 
        ในทะเบียนบาน 

3 1 ชั่วโมง 50 นาที 

1.6.5 การแจงยายออกจากทะเบียนบานกลาง กรณีท่ีตองสอบสวน- ถูกจําหนาย 
          ชื่อออกจากทะเบียนบาน 

4 2 วัน 

1.6.6 การแจงยายออกของบุคคลท่ีเดินทางไปตางประเทศ 3 50 นาที 
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ลําดับ กระบวนการ 
จํานวน
ข้ันตอน 

ระยะเวลา 

 1.6.7 การแจงยายออกโดยไมทราบท่ีอยู 3 1 ชั่วโมง 
1.6.8 การออกใบแทนใบแจงการยายท่ีอยู กรณีมีฐานขอมูลการยาย-   
        มีหลักฐานแสดงตน 

3 50 นาที 

1.6.9 การออกใบแทนใบแจงการยายท่ีอยู กรณีมีฐานขอมูลการยาย-ไมมี 
        หลักฐานแสดงตน 

3 2 ชั่วโมง 30 นาที 

1.6.10 การออกใบแทนใบแจงการยายท่ีอยู กรณีฐานขอมูลการยายถูกจําหนาย 3 2 วัน 
1.6.11 การแจงยายเขากรณีปกติท่ัวไป 3 50 นาที 
1.6.12 การแจงยายเขากรณียายกลับท่ีเดิม 3 50 นาที 
1.6.13 การแจงยายเขากรณีเดินทางกลับจากตางประเทศ (เฉพาะมี  
           รายการในฐานขอมูล) 

3 50 นาที 

1.6.14 การแจงยายท่ีอยูปลายทาง 3 50 นาที 
1.7 การเพ่ิมช่ือและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน          

1.7.1 กรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499 4 30  วัน 
1.7.2 การเพ่ิมชื่อตามหลักฐานสูติบัตร ใบแจงการยายท่ีอยู หรือทะเบียนบาน  
           แบบเดิมท่ีไมมีเลขประจําตัวประชาชน 

4 30  วัน 

1.7.3 กรณีบุคคลอางวามีสัญชาติไทยเดินทางกลับจากตางประเทศโดยใช 
         หนังสือเดินทางของตางประเทศหรือหนังสือสําคัญประจําตัว  
         (Certificate of Identity) ออกใหโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือ   
         สถานกงสุลใหญไทยโดยไมมีหลักฐานแสดงวาเปนผูมีสัญชาติไทย 

4 30  วัน 

1.7.4 กรณีบุคคลสัญชาติไทยเกิดตางประเทศโดยมีหลักฐานรับรองการเกิด 4 30  วัน 
1.7.5 กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากตางประเทศโดยใชหนังสือ

เดินทางของตางประเทศหรือหนังสือสําคัญประจําตัว(Certificate of 
Identity) ออกใหโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทย
และมีหลักฐานเอกสารราชการท่ีระบุวาเปนผูมีสัญชาติไทย 

4 30  วัน 

1.7.6 กรณีเกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานรับรองการเกิดโดยมีเหตุ 
         จําเปนไมอาจเดินทางกลับประเทศไทย 

4 30  วัน 

1.7.7 กรณีบุคคลอางวามีสัญชาติไทยขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบานโดยไมมี  
         หลักฐานเอกสารมาแสดง 

4 30  วัน 

1.7.8 กรณีบุคคล หนวยงานเอกชน หรือหนวยงานของรัฐขอเพ่ิมชื่อ       
         เด็กอนาถาท่ีอยูในความอุปการะ 

4 30  วัน 

1.7.9  กรณีท่ีไดมีการลงรายการ“ตาย”หรือ“จําหนาย”ในทะเบียนบาน 
         ฉบับท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน เนื่องจากสาเหตุการแจงผิดคนหรือ 
         สําคัญผิดในขอเท็จจริง 

4 30  วัน 

1.7.10 กรณีถูกจําหนายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานเนื่องจาก      
           มีชื่อและรายการในทะเบียนบานโดยมิชอบหรือโดยทุจริต หรือเปน 
           คนสาบสูญตามคําสั่งศาล  

4 30  วัน 
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ลําดบั 
 

กระบวนการ 
จํานวน

ขัน้ตอน 

 

ระยะเวลา 

 1.7.11 กรณีคนตางดาวท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและเคยมีชื่อใน 
          ทะเบียนบาน (ท.ร.14) 

4 30  วัน 

1.7.12  กรณีคนไมมีสัญชาติไทยไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูโดยถูกตองตาม 
           กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายวาดวยสัญชาติ 

4 30  วัน 

1.7.13  กรณีคนท่ีไดรับสัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ หรือโดยการแปลง 
            สัญชาติ ขอถือสัญชาติไทยตามสามี หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย 

4 30  วัน 

1.7.14 กรณีคนท่ีไดรับสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใด 
          คนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเปนผูไมมีสัญชาติไทย หรือบุคคล       
          ไดสัญชาติไทยตามคําสั่งของรัฐมนตรีหรือคําพิพากษาหรือคําสั่ง   
          ของศาล 

4 30  วัน 

1.7.15  กรณีคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยท่ีไดรับการผอนผันใหพักอาศัยอยูใน 
           ราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายจากรัฐมนตรีวาการ 
           กระทรวงมหาดไทย  

4 30 วัน 

1.7.16 กรณีขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23    
           แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551   

4 30 วัน 

1.8 การจําหนายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน   
1.8.1 กรณีบุคคลมีชื่อซํ้าในทะเบียนบานเกินกวา 1 แหง 4 1 ชั่วโมง 
1.8.2 กรณีบุคคลมีชื่อในทะเบียนบานโดยมิชอบ 5 ภายใน 30 วัน 
1.8.3 กรณีบุคคลในทะเบียนบานตายแตยังไมไดจําหนายชื่อและรายการ

บุคคลออกจากทะเบียนบาน 
3 1 ชั่วโมง 

1.8.4 กรณีมีคําสั่งศาลใหผูใดเปนคนสาบสูญ 4 1 ชั่วโมง 30 นาที 
1.8.5 กรณีคนสัญชาติไทยหรอืคนตางดาวท่ีมีใบสําคัญประจาํตัวคนตางดาว

ตายในตางประเทศ 
3 50 นาที 

1.9 การแกไขเปล่ียนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร    
1.9.1 กรณีแกไขรายการ ซ่ึงมิใชรายการสัญชาติ 4 1 ชั่วโมง 
1.9.2 กรณีแกไขรายการสัญชาติ 4 2 ชั่วโมง 

1.10 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร   
 1.10.1 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร  

          กรณีคัดรับรองจากฐานขอมูล 
3 1 ชั่วโมง 

1.10.2 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร  
          กรณีคัดรับรองจากเอกสารตนฉบับ 

3 1 ชั่วโมง 30 นาที 

1.10.3 การขอรับสาํเนาทะเบียนบานใหมกรณีฉบับเดมิชํารุดสุญหายหรือถูกทําลาย 3 1 ชั่วโมง 30 นาที 
1.11 การเปรียบเทียบคดคีวามผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 3 1 ชั่วโมง 20 นาที 
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2. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน ประกอบดวยกระบวนการยอย ดังนี้ 
 

 

ลําดบั 
 

กระบวนการย่อย 
จํานวน

ขัน้ตอน 

 

ระยะเวลา 

2.1 การขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม/ขอเปล่ียนบัตร (กรณีไมสอบสวน)   
2.1.1 การขอมีบัตรเปนครั้งแรกกรณีผูขอมีบัตรมีอายุครบ 7 ปบริบูรณ (มีหลักฐาน) 4 15 นาที 
2.1.2 การขอมีบัตรกรณีเปนบุคคลไดรับการยกเวน หรือบุคคลซ่ึงมีอายุเกิน 
         เจ็ดสิบป (กรณีมีหลักฐานแสดงการเปนบุคคลผูไดรับการยกเวนไม 
         ตองมีบัตร หรือกรณีอายุเกินเจ็ดสิบปท่ีมีรายการบัตรเดิม) 

4 15 นาที 

2.1.3 การขอมีบัตรกรณีเปนบุคคลซ่ึงพนสภาพไดรับการยกเวน 4 15 นาที 
2.1.4 การขอมีบัตรใหมกรณีบัตรเดิมหมดอายุ 4 15 นาที 
2.1.5 การขอมีบัตรใหมกรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทําลาย กรณีมี 
        รายการบัตรเดิมในฐานขอมูล ซ่ึงสามารถพิสูจนตัวบุคคลได 

4 15 นาที 

2.1.6 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรเดิมชํารุดในสาระสําคัญ 4 15 นาที 
2.1.7 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล 4 15 นาที 
2.1.8 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนท่ีอยูใหมตามหลักฐานทะเบียนบาน 
         และบัตรเดิมยังไมหมดอายุ 

4 15 นาที 

2.1.9 กระบวนการยอยการขอเปลี่ยนบัตรกรณีอ่ืนๆ เชน การเปลี่ยนบัตร   
         กรณีเปลี่ยนคํานําหนานาม 

4 15 นาที 

2.2 กระบวนการยอยการขอมีบัตร/ ขอมีบัตรใหม (กรณีสอบสวน)   
2.2.1 การขอมีบัตรเปนครั้งแรกกรณีไมมีหลักฐาน หรือขอมีบัตรเกินกําหนด 5 30 นาที 
2.2.2 การขอมีบัตรกรณีเปนบุคคลไดรับการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน         
         (ท.ร.14) หรือแจงเกิดเกินกําหนด 

5 30 นาที 

2.2.3  การขอมีบัตรกรณีไมมีหลักฐานแสดงการเปนผูไดรับการยกเวนไมตองมีบตัร 5 30 นาที 
2.2.4 การขอมีบัตรกรณีเปนบุคคลซ่ึงไดสัญชาติไทย หรือไดรับอนุมัติใหมี    
        สัญชาติไทย หรือไดกลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ 
        หรือตามคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดของศาล  

5 30 นาที 

2.2.5 การขอมีบัตรใหมกรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทําลาย กรณีไมมี 
         รายการบัตรเดิมในฐานขอมูล หรือมีแตไมสามารถพิสูจนตัวบุคคลได 

5 30 นาที 

2.3 กระบวนการยอยการขอมีบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย    
2.3.1 การขอมีบัตรของคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูใน 
        ราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

4 15 นาที 

2.3.2 การขอมีบัตรประจําตัวแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติ   
         เมียนมา ลาวและกัมพูชา ท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร   
         ชั่วคราวระหวางรอการสงกลับ 

4 15 นาที 

2.3.3 กระบวนการยอยการขอมีบัตรประจําตัวบุคคลไมมีสถานะทางทะเบียน 4 15 นาที 



2.4 กระบวนการยอย การตรวจ คัดและรับรองสําเนารายการเกี่ยวกับบัตร 2 15 นาที 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป ประกอบดวยกระบวนการยอย ดังนี้ 
 
 

ลําดบั 
 

กระบวนการ 
จํานวน

ขัน้ตอน 

 

ระยะเวลา 

3.1 กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว   
3.1.1 การจดทะเบียนสมรส กรณีในสํานักทะเบียน 4 50 นาที 
3.1.2 การจดทะเบียนสมรส กรณีนอกสํานักทะเบียน 3 1 ชั่วโมง 30 นาที 
3.1.3 การจดทะเบียนการหยา 4 50 นาที 
3.1.4 การจดทะเบียนการหยา กรณีการหยาตางสํานักทะเบียน 7 2 ชั่วโมง 
3.1.5 การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีในสํานักทะเบียน 4 50 นาที 
3.1.6 การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีนอกสํานักทะเบียน 3 1 ชั่วโมง 30 นาที 
3.1.7 การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 4 50 นาที 
3.1.8 การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม 4 50 นาที 
3.1.9 การบันทึกฐานะแหงครอบครัว 4 50 นาที 
3.1.10 การบันทึกเพ่ิมเติมในทะเบียนครอบครัว 4 50 นาที 
3.1.11 การตรวจ คัดและรับรองสําเนาทะเบียนครอบครัว หรือการรับรอง 
           รายการจากฐานขอมูลทะเบียนครอบครัว 

3 35 นาที 

3.1.12 การออกหนังสือรับรองการใชคํานําหนานามหญิง ภายหลังการจด   
           ทะเบียนสมรส หรือสิ้นสุดการสมรส หรือการบันทึกฐานะแหงครอบครัว 

3 35 นาที 

3.2 กระบวนการยอยงานทะเบียนช่ือบุคคล    
๓.๒.๑ การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง 4 50 นาที 
๓.๒.๒ การออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนตางดาวเพ่ือประกอบ 

การขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย 
4 50 นาที 

๓.๒.๓ การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล หรือขอตั้งชื่อสกุลใหม 4 50 นาที 
๓.๒.4 การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล หรือขอตั้งชื่อสกุลใหม กรณีขอใช 
        ราชทินนามของตน หรือราชทินนามของบุพการีหรือของผูสืบสันดาน 
        เปนชื่อสกุล 

5 1 ชั่วโมง 10 นาที 

๓.๒.5 การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนตางดาว 
เพ่ือประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย 

4 50 นาที 

๓.๒.6  การอนุญาตใหผูอ่ืนรวมใชชื่อสกุล กรณีผูจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลยังมีชีวิตอยู 3 50 นาที 
๓.๒.7 การอนุญาตใหผูอ่ืนรวมใชชื่อสกุลกรณีผูจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลเสียชีวิต

แลวหรือศาลมีคําสั่งถึงท่ีสุดวาเปนผูสาบสูญ 
4 1 ชั่วโมง 30 นาที 

๓.๒.8 การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการรวมใชชื่อสกุล 3 50 นาที 
๓.๒.9 การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส กรณีคูสมรสประสงคจะใชชื่อสกุล 
        ของอีกฝายหนึ่ง หรือใชชื่อสกุลเดิมของตน 

3 50 นาที 



๓.๒.10 การเปลี่ยนชื่อสกุลเม่ือการสมรสสิ้นสุดลง 3 50 นาที 
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ลําดบั 
 

กระบวนการ 
จํานวน

ขัน้ตอน 

 

ระยะเวลา 

 ๓.๒.๑1 การเปลี่ยนชื่อสกุลดวยเหตุอ่ืน เชน การใชชื่อสกุลตามมารดา บดิา  
           ผูรับบุตรบุญธรรมการใชชื่อสกุลเดิมของตน ฯลฯ 

3 50 นาที 

๓.๒.๑2 การจําหนายชื่อรอง 3 50 นาที 
๓.๒.13 การจําหนายชื่อสกุล กรณีผูจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลขอจดทะเบียน 
          ตั้งชื่อสกุลใหม กรณีผูรวมใชชื่อสกุลขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลใหม  
          หรือขอรวมใชชื่อสกุลใหม 

3 50 นาที 

๓.๒.๑๔ การขอใบแทนหนังสือสําคัญ กรณีชํารุดในสาระสําคัญหรือสูญหาย 4 50 นาที 
๓.๒.๑๕ การทําสําเนาและรับรองสําเนารายการในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคล 3 35 นาที 

 
สวนท่ี 2  กระบวนการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  แบงออกเปน 2 กระบวนการ  ไดแก 
 

 

ลําดบั 
 

กระบวนการ 
จํานวน

ขัน้ตอน 

 

ระยะเวลา 

1 กระบวนการการกําหนดหนวยเลือกตั้ง 3 5 วัน 
2 กระบวนการการจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง   3 7 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

   
 
  

ก ร ุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ใ น ฐ า น ะ อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ ิ่น ร ูป แ บ บ พ ิ เ ศ ษ  ม ีอ ํ า น า จ ห น า ท ี่ต า ม
พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ัต ิร ะ เ บ ีย บ บ ร ิห า ร ร า ช ก า ร ก ร ุง เ ท พ ม ห า น ค ร  พ .ศ . ๒ ๕ ๒ ๘  ใ น ก า ร ใ ห บ ร ิก า ร ป ร ะ ช า ช น ใ น พ ื้น ท ี่
ก ร ุง เ ท พ ม ห า น ค ร  ส ํา น ัก ง า น เ ข ต ซ่ึงเปนหนวยงานของกรุงเทพมหานคร มีหนาท่ีใหบริการเพ่ือตอบสนอง
ความตองการและ   ความคาดหวังของประชาชน โดยเฉพาะฝายทะเบียนเปนงานท่ีเก่ียวของกับสิทธิ
และหนาท่ีของประชาชนตั้งแตเกิดจนตาย เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน   จึงตองมีความรู ความเขาใจ
กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ กระบวนงานและข้ันตอนในการปฏิบัติงานอยางถูกตอง แตในสภาพ
เปนจริงบางครั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอาจเกิดความสับสน ไมกลาตัดสินใจ จึงเปนหนาท่ีของ
ผูบังคับบัญชาท่ีจะใหความชวยเหลือแกไขปญหา ชวยใหคนทํางานรูงาน ซ่ึงการทําใหคนรูงานนั้น 
สามารถทําไดหลายวิธี เชน การสอนงาน การสงเสริมใหเขารับการฝกอบรม เปนตน อยางไรก็ดีการ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเปนวิธีหนึ่งท่ีทําใหผูปฏิบัติงาน     ทํางานไดอยางม่ันใจ ถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

 

๑ .   เ จ า ห น า ท ี่ฝ า ย ท ะ เ บ ีย น  ใ ช เ ป น ค ูม ือ ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น ใ ห เ ป น ไ ป ใ น แ น ว ท า ง เ ด ีย ว ก ัน  แ ล ะ ต า ม
ม า ต ร ฐ า น  ท่ีกําหนด 

 ๒. เปนเครื่องมือในการเรียนรูการปฏิบัติงานดวยตนเอง ลดเวลาและขอผิดพลาดในการ  
ปฏิบัติงาน 
 ๓. เปนแหลงขอมูลใหผูรับบริการเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีอยูเพ่ือ
ขอรับบริการใหตรงกับความตองการ 

 
 

  

 
 การจัดทําคูมือเลมนี้เปนการแสดงข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพ

งาน ระบบติดตามและประเมินผลของการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของฝายทะเบียน ซ่ึงแบง
ออกเปน  2 สวน ไดแก 

 สวนท่ี 1  กระบวนการเกี่ยวกับดานการใหบริการ แบงออกเปน 3 กระบวนงาน ดังนี้ 
 1. กระบวนการใหบริการดานทะเบียนราษฎร โดยเริ่มตั้งแต  การตรวจสอบหลักฐานและกด

บัตรคิวท่ีจุดประชาสัมพันธ  ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานกับฐานขอมูล  พิมพคํารอง  การ
พิจารณาอนุญาต  ดําเนินการรับแจง  และสงมอบเอกสาร โดยผูรับผิดชอบของฝายทะเบียน 

 2. กระบวนการใหบริการดานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน โดยเริ่มตั้งแต  การ
ตรวจสอบหลักฐานและกดบัตรคิวท่ีจุดประชาสัมพันธ  ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานกับ
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ความเปนมาและความสาํคญัในการจดัทาํคูมอื 

วัตถปุระสงค 

ขอบเขต 



ฐานขอมูล  บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.1)  ถายรูป   การพิจารณาอนุญาต  พิมพบัตร  และสงมอบบัตร  
โดยผูรับผิดชอบของฝายทะเบียน 
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3. กระบวนการใหบริการดานทะเบียนท่ัวไป  แบงออกเปน 
    3.1 กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว โดยเริ่มตั้งแต การตรวจสอบหลักฐานและ

กดบัตรคิวท่ีจุดประชาสัมพันธ  พิมพคํารอง ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานกับฐานขอมูล  
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูรอง   การพิจารณาอนุญาต  ดําเนินการจดทะเบียนหรือรับแจง  และสงมอบ
เอกสาร โดยผูรับผิดชอบของฝายทะเบียน 

   3.2 กระบวนการยอยงานทะเบียนช่ือบุคคล  โดยเริ่มตั้งแต  การตรวจสอบหลักฐาน
และกดบัตรคิวท่ีจุดประชาสัมพันธ  พิมพคําขอ  ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานกับฐานขอมูล  
ตรวจสอบหลักเกณฑ การพิจารณาอนุญาต  ดําเนินการจดทะเบียนหรือรับแจง  และสงมอบเอกสาร 
โดยผูรับผิดชอบของฝายทะเบียน 

สวนท่ี 2  กระบวนการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แบงออกเปน 2 กระบวนงาน ดังนี้ 
1.  กระบวนการการกําหนดหนวยเลือกตั้ง โดยเริ่มตั้งแตตรวจสอบจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  

กําหนดหนวยเลือกตั้ง  และจัดทําประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้งเสนอผูมีอํานาจลงนาม  
2.  กระบวนการการจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง  โดยเริ่มตั้งแต ประมวลผลจํานวน

บานและประชากรผูมีสิทธิเลือกตั้ง  พิมพบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง  จัดทํารูปเลมบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง  และปดประกาศตามเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

  
 

หมายเหตุ  หนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมดูแลศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One 
stop service)  หลายสํานักงานเขตไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเปนศูนยบริการกรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Service Center) และไมไดอยูในความควบคุมดูแลของฝายทะเบียนแลว   ซ่ึงจะขยายการ
ปรับเปลี่ยนในทุกสํานักงานเขตตอไป   
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  คูมือการปฏิบัติงานของฝายทะเบียน ไดมีการจัดทํามาแลวหลายครั้ง ท้ังในสวนของสํานักงาน
ปกครองและทะเบียน กรุงเทพมหานคร และของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แตคูมือดังกลาว
เหมาะสมในชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น  เม่ือกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงไป มีการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใช   เนื้อหาสาระท่ีปรากฏในคูมือจึงไมเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปจจุบัน  จําเปนท่ี
จะตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเลมใหม เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการใหบริการท่ีมี
มาตรฐานเดียวกัน และมุงตอบสนองความตองการและความคาดหวังของประชาชนผูรับบริการใหไดรับ
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม และโปรงใส 
 

กรอบแนวคิด 
 

 

ผูรับบริการของฝายทะเบียน 
 

ความตองการและความคาดหวัง 
 

 

-  ประชาชนเจาของรายการ 
-  ผูมีสวนไดเสีย เชน ทายาท ทนายความ 

ฯลฯ 
-  หนวยงานของทางราชการ 
 

 

- การไดรับบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 
- ความสะดวกในการใหบริการ โดยมีการกําหนด 
  ข้ันตอนท่ีชัดเจน และมีชองทางการใหบริการท่ี 
  เพียงพอ 
- ความรวดเร็วในการใหบริการไดตามเวลาท่ี 
  กําหนด 
- ความถูกตองของเอกสารทางการทะเบียนที

ไดรับ 
- ความเปนธรรมในการใหบริการตามลําดับ 
  กอนหลัง 
- ความโปรงใสของเจาหนาท่ีในการใหบริการท่ี 
   เปนไปตามระเบียบกฎหมาย 
 

 

-  ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  
-  ผูสมัครรับเลือกตั้ง 
-  ตัวแทนพรรคการเมือง 
- เจาหนาท่ีผูดําเนินการเลือกตั้ง 
 

 

- ความสะดวกในการเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
- สามารถใชสิทธิเลือกตั้งไดอยางรวดเร็ว 
- บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งมีความถูกตอง 
  ครบถวน 
 

 
 

 
 
 

กรอบแนวคดิ 
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กฎหมาย 
 

 

ประสิทธิภาพ 
 

 

ความคุมคา 
 

 

พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของกับงานทะเบียนราษฎร  
งานทะเบียนบัตรประจําตัว
ประชาชน งานทะเบียนท่ัวไป  
(งานทะเบียนครอบครัว  
งานทะเบียนชื่อบุคคล)  
 

 

 เอกสารทางการทะเบียนท่ีมี 
 ความถูกตองเปนไปตาม  
 ระเบียบกฎหมายท่ีบังคับใช 
 อยูในปจจุบัน 
 

 

 จัดทําเอกสารไดถูกตอง 
 

 

พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของกับการเลือกตั้ง 
 

 

  การกําหนดหนวยเลือกตั้งและ 
  การจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ 
  เลือกตั้งมีความถูกตอง ครบถวน 
  ภายในกําหนดเวลา 

 

 

 จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ 
 เลือกตั้งตั้งไดถูกตองเปนผลให 
 การเลือกตั้งสําเร็จลุลวง ดวยดี 
 

 
 

 

กระบวนการ 
 

 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
 

 

ตัวชี้วัด 
 

 

การใหบริการดาน 
- งานทะเบียนราษฎร   
- งานทะเบียนบัตร   
  ประจําตัวประชาชน  
-งานทะเบียนท่ัวไป  
 (ทะเบียนครอบครัว  
 ทะเบียนชื่อบุคคล) 
 

 

เอกสารทางการทะเบียนถูกตอง 
 

รอยละของเอกสารทางการทะเบียนท่ีถูกยกเลิก
เนื่องจากเอกสารไมถูกตอง 
 

 

ใชมาตรฐานเดียวกันในการ
ใหบริการ 

 

รอยละของเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการ
โดยไมใชมาตรฐานเดียวกัน 
 

 

ความสะดวก รวดเร็วในการ
ใหบริการ 

 

- รอยละของความพึงพอใจภาพรวม  
  ของผูรับบริการ 
- รอยละของจํานวนงานใหบริการดานงาน   
  ทะเบียนท่ีเปนไปตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด 
- จํานวนขอเสนอแนะดานความสะดวก รวดเร็ว 
 

 

ความเปนธรรมในการใหบริการ 
 

จํานวนขอเสนอแนะดานลําดับการใหบริการ 
 

ขอกาํหนดทีส่าํคญั 
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กระบวนการ 
 

 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
 

 

ตัวชี้วัด 
 

 

การเลือกตั้ง 
- การกําหนดหนวย 
  เลือกตั้ง 
- การจัดทําบัญชีรายชื่อ    
  ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
   
 

 

ความสะดวกในการเดินทาง 
ไปใชสิทธิเลือกตั้งของ 
ประชาชน 
 

 

รอยละของเรื่องรองเรียนเก่ียวกับความไมสะดวก
เก่ียวกับการเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
 

 

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งมี 
ความเหมาะสม สามารถใช 
สิทธิเลือกตั้งไดตามกําหนดเวลา 
 

 

รอยละของเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการใชสิทธิ
เลือกตั้งไมทันภายในกําหนดเวลา 
 

 

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ถูกตอง ครบถวน ตรวจสอบได 
และเสร็จทันภายในเวลาท่ี
กําหนด 
 

 

รอยละของเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการไมมีชื่อใน 
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
 
 

 
 

 1. ขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร หมายถึง ขอมูลตัวบุคคลเก่ียวกับ ชื่อ  ชื่อสกุล  เพศ  วันเดือนปเกิด 
และตาย สัญชาติ  ศาสนา  ภูมิลําเนา  สถานะการสมรส  วุฒิการศึกษา ชื่อบิดามารดาหรือผูรับบุญบุตรธรรม 
ชื่อคูสมรส และชื่อบุตร และขอมูลอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือการดําเนินงานทะเบียนตาง ๆ 
 2. เลขประจําตัว หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนท่ีนายทะเบียนออกใหแกบุคคลแตละคน 
 3. บาน  หมายถึง  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางสําหรับใชเปนท่ีอยูอาศัย  ซ่ึงมีเจาบานครอบครองและ 
ใหหมายความรวมถึง  แพ  หรือ  เรือซ่ึงจอดเปนประจําและใชเปนท่ีอยูประจําหรือสถานท่ีหรือยานพาหนะอ่ืน  
ซ่ึงใชเปนท่ีอยูอาศัยเปนประจําไดดวย 

4. ทะเบียนบาน หมายถึง ทะเบียนประจําบานแตละบานซ่ึงแสดงเลขประจําบานและรายการของคน 
ท้ังหมดผูอยูในบาน 

5. บานเลขท่ี หมายถึง เลขประจําบานซ่ึงนายทะเบียนกําหนดใหบานแตละหลัง 
6. เจาบาน หมายถึง ผูซ่ึงเปนหัวหนาครอบครองบานในฐานะเปนเจาของ ผูเชาหรือในฐานะอ่ืนใดก็ตาม 

 7. ทะเบียนบานกลาง หมายถึง ทะเบียนซ่ึงผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดใหจัดทําข้ึนสําหรับ 
ลงรายการบุคคลท่ีไมอาจมีชื่อในทะเบียนบาน 
 8. ทะเบียนคนเกิด หมายถึง ทะเบียนซ่ึงแสดงรายการทะเบียนคนเกิด 
 9. ทะเบียนคนตาย หมายถึง ทะเบียนซ่ึงแสดงรายการทะเบียนคนตาย 
 10. การแจงการเกิดเกินกําหนด หมายถึง การแจงเกิดตอนายทะเบียนผูรับแจง เม่ือพนเวลาท่ีกฎหมาย 
กําหนด 
 11. การแจงการตายเกินกําหนด หมายถึง การแจงตายตอนายทะเบียนผูรับแจง เม่ือพนเวลาท่ี
กฎหมายกําหนด 
 12. การแจงการยายท่ีอยูปลายทาง หมายถึง การแจงยายท่ีอยูโดยผูยายท่ีอยูแจงตอนายทะเบียนผูรับแจง
แหงทองท่ีท่ีไปอยูใหม 
 13. คนตางทองท่ี หมายถึง คนท่ีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานของสํานักทะเบียนอ่ืน 
 14. คนในทองท่ี หมายถึง คนท่ีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานของสํานักทะเบียนแหงทองท่ีนั้น 
 15. เพ่ิมชื่อ หมายถึง การเพ่ิมชื่อและรายการของบุคคลในทะเบียนบานหรือทะเบียนบานกลาง 
 16. เอกสารทางทะเบียนราษฎรแบบเดิม หมายถึง เอกสารทางทะเบียนราษฎรท่ีไมมีเลขประจําตัว
ประชาชน 
 17. บิดา หมายถึง บิดาตามความเปนจริง 
 18. ผูแจง หมายถึง ผูมีหนาท่ีแจงตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 
 19. นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลาง นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียน
กรุงเทพมหานคร  นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนจังหวัด   นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนอําเภอ 
นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนทองถ่ิน นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนสาขา นายทะเบียนประจําสํานัก-
ทะเบียนเฉพาะกิจและนายทะเบียนผูรับแจงและใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากนายทะเบียน
หรือผูชวยนายทะเบียน 

- 13 
 

                               คาํจาํกดัความ 
 



 20. คนตางดาว หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย 
 21. คนเขาเมือง หมายถึง คนตางดาวท่ีเขามาในราชอาณาจักร 
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 22. บุคคลไมมีสถานะทางทะเบียน  หมายถึง  บุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร  แตไมมีรายการใน 
ทะเบียนบาน  (ท.ร.13  หรือ  ท.ร.14)   เนื่องจากไมมีหลักฐานยืนยันถ่ินกําเนิดหรือประวัติของบุคคลหรือมี
หลักฐานไมเพียงพอท่ีนายทะเบียนจะพิจารณาเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน ท้ังนี้ไมรวมถึงคนตางดาวท่ีเขาเมืองโดย 
มิชอบดวยกฎหมายท่ีไมอยูในความควบคุมของทางราชการหรือรัฐไมมีนโยบายผอนผันใหอาศัยอยูใน
ราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ 

23. แรงงานตางดาว 3 สัญชาติ หมายถึง คนตางดาวท่ีเขามาอยูในราชอาณาจักร โดยไมไดรับอนุญาต 
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและอยูในระหวางรอการสงกลับออกนอกราชอาณาจักร สัญชาติเมียนมา  ลาว 
และกัมพูชา ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษตาม
มติคณะรัฐมนตรี 
 24. ทะเบยีนประวัติ (ท.ร.38) หมายถึง ทะเบียนสําหรับลงรายการของคนตางดาวท่ีเขามาอยูใน 
ราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และอยูในระหวางรอการสงกลับออกนอก 
ราชอาณาจักร  

25. ผูมีสวนไดเสีย หมายถึง บุคคลใดๆ ท่ีมีประโยชนไดเสีย  เก่ียวกับการตรวจหรือคัดสําเนารายการ 
ทางดานการทะเบียน 

26. ฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร หมายถึง ขอมูลตัวบุคคลเก่ียวกับเลขประจําตัวประชาชน ชื่อตัว 
ชื่อสกุล เพศ สัญชาติ วันเดือนปเกิด อายุ สถานภาพ ชื่อบิดา ชื่อมารดา สัญชาติบิดามารดา ท่ีอยู สํานักทะเบียน 
วันเดือนปท่ีมีชื่อในทะเบียนบาน 
 27. ฐานขอมูลทะเบียนบัตร หมายถึง ขอมูลรายการเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน ภาพถายใบหนา 
และลายพิมพนิ้วมือท่ีจัดเก็บและประมวลผลไดดวยระบบคอมพิวเตอร 
 28. แบบกรอกขอมูลสวนบุคคลของผูขอมีบัตร หมายถึง แบบท่ีใหผูขอมีบัตรกรอกขอมูลเพ่ือใชบันทึก 
ในคําขอมีบัตร (บ.ป.1)  เชน  ชื่อตัว  ชื่อสกุล (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)  ศาสนา  หมูโลหิต  อาชีพ  สถานภาพ
ครอบครัวหมายเลขโทรศัพท ฯลฯ 
 29. บุคคลซ่ึงมีหนาท่ียื่นคําขอมีบัตรแทน หมายถึง บิดา มารดา ผูปกครองหรือบุคคลซ่ึงรับดูแลผูนั้นอยู 
 30. พนักงานเจาหนาท่ี หมายถึง ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว - 
ประชาชน  
 31. ภาพจําลองบัตร หมายถึง ภาพเหมือนของบัตรประจําตัวประชาชน ท่ีเจาหนาท่ีเรียกจากโปรแกรม 
พิมพบัตรประจําตัวประชาชน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของภาพใบหนาและรายการท่ีปรากฏในบัตรประจําตัว
ประชาชนกอนการสั่งพิมพบัตรแตละฉบับ 
 32. บุคคลท่ีนาเชื่อถือ หมายถึง บุคคลใด ๆ ซ่ึงมีภูมิลําเนาท่ีอยูแนนอน มีอาชีพม่ันคง และมีความคุนเคย
กับผูรองหรือผูขอมีบัตรเปนอยางดี อาจเก่ียวของเปนญาติกันหรือไมก็ได 
 33. ทะเบียนครอบครัว หมายถึง การจดทะเบียนท่ีเก่ียวกับความสัมพันธของบุคคลในครอบครัวท่ี
กฎหมายใหการรับรองและคุมครองสิทธิและกําหนดหนาท่ีของบุคคล  ไดแก  การจดทะเบียนสมรส  การจด
ทะเบียนหยา การจดทะเบียนรับรองบุตร  ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม  ทะเบียนการเลิกรับบุตรบุญธรรม  การ
บันทึกฐานะของภริยาและการบันทึกฐานะแหงครอบครัว 
 34. ชื่อตัว หมายถึง ชื่อประจําบุคคล 



 35. ชื่อรอง หมายถึง ชื่อประกอบถัดจากชื่อตัว 
 36. ชื่อสกุล หมายถึง ชื่อประจําวงศสกุล 
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คําอธิบายสัญลักษณท่ีใช 
 

การเขียนแผนผังของกระบวนการ (Work Flow) ในคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้มีสัญลักษณท่ีใช
เพ่ือแสดงถึงกิจกรรมท่ีดําเนินการ ทิศทางของการปฏิบัติ การตัดสินใจ  ซ่ึงมีคําอธิบายสัญลักษณท่ีใช 
ดังตอไปนี้ 

 
 
 

สัญลักษณ คําอธิบาย 

 
 

 
จุดเริ่มตน และสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 

 
กระบวนการท่ีมีกิจกรรมยอยอยูภายใน 

 
 

 
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

  
การตัดสินใจ 

  
ฐานขอมูล 

  
เอกสาร / รายงาน 

  
เอกสาร รายงานหลายแบบ/ ประเภท 

  
ทิศทาง / การเคลื่อนไหวของงาน 

 
คําอธิบายสัญลักษณท่ีใช 

 
 

คาํอธบิายสญัลกัษณทีใ่ช / คาํอธบิายคาํยอ 
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หนวยงานรับผิดชอบ 

 

 
หนาที่ความรับผิดชอบ 

 
ผูอํานวยการเขต 

 
ควบคุม กํากับดูแล การปฏิบัติงานของ      
ฝายทะเบียน สํานักงานเขต 
 

 
              ฝายทะเบียน 

 

 
มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร    
ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียน
แรงงานตางดาว   สัญชาติ  ทะเบียนท่ัวไป 
ไดแก  ทะเบียนครอบครัว  ทะเบียนชื่อบุคคล  
การจัดทําบัญชีรายชื่อ   ผูมีสิทธิเลือกตั้งและ
พิจารณากําหนดหนวยเลือกตั้ง  การดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบ
และหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              หนาทีค่วามรับผิดชอบ 
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แผนผังกระบวนงาน 
   

  สวนท่ี 1 กระบวนการเก่ียวกับดานการใหบริการ 
 
             กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
  
  กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจาํตัว
ประชาชน 
  
  กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 
 

  สวนท่ี 2  กระบวนการเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 

  กระบวนการการกําหนดหนวยเลือกตั้ง  
  
   กระบวนการการจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง   
 

 
 

 
 



 

สวนท่ี 1  กระบวนการเก่ียวกับดานการใหบริการ  
๑. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

๑.๑  กระบวนการยอยการขอกําหนดบานเลขท่ี  
 ๑.๑.๑ การขอกําหนดบานเลขท่ี กรณีบานท่ีชอบดวยกฎหมาย 

 1.1.2 การขอกําหนดบานเลขที่ กรณีบานท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

ระยะเวลา จํานวนคน จุดประชาสัมพันธ ฝายทะเบียน ฝายโยธา 

- ๑ คน  
 
 
 

 

  

๗ วันทํา
การ 

๑ คน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ คน    

๑ คน    

จบ 

เร่ิม

 

 

 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

๑.๑.๑/2 

มอบสําเนาทะเบยีน
 

-๑8- 

- รับคํารอง 
- ออกหลักฐานการรับแจง 

ท.ร.31 ประกอบกับ ท.ร.๙๐๐ 

   ตรวจสอบสภาพบาน  

พิจารณา
อนุญาต 

ฐานขอมูล 

แจงผูรองทราบ 

ไมอนุญาต 

 

แจงฝายโยธากรณีบาน 
- ปลูกสรางในที่สาธารณะ 
- บุกรุกปาสงวน 
- ไมมีใบอนุญาตหรือปลูกสรางไมตรง

ใบอนุญาต  
 

อนุญาต 

 

กําหนดรหัสประจําบาน 

จัดทําทะเบียนบาน 

ท.ร.๑๔ ทะเบียนบาน ทะเบียนบานชัว่คราว 
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๑. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
๑.๒  กระบวนการยอยการรื้อถอนบาน หรือบานถูกทําลาย > ๑.๒.๑ กรณมีีผูแจง 

ระยะเวลา จํานวนคน จุดประชาสัมพันธ ฝายทะเบียน 

- ๑ คน  
 
 
 
 

 

 

๗ วัน 
ทําการ 

๑ คน   
 

 
 

 1 คน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๒.๑ 

เร่ิม

 

 

 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

จัดทําคํารอง 
ท.ร. ๓๑ 

        ตรวจสอบสภาพบาน  

 

พิจารณา
อนุญาต 

แจงผูรองทราบ

 

จําหนายทะเบยีนบาน ฐานขอมูล 

จบ 

ไมอนุญาต 

 
อนุญาต 

 



-20- 
๑. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

๑.๒  กระบวนการยอยการรื้อถอนบาน หรือบานถูกทําลาย > ๑.๒.๒ กรณไีมมีผูแจง หรือนายทะเบียนตรวจพบ  

ระยะเวลา จํานวน
คน 

 ฝายทะเบียน  

37 วันทําการ 
ยกเวนกรณี
บานถูกรื้อ
หรือไมมี
สภาพความ
เปนบาน 

เปนเวลาเกิน
กวา 180 วัน 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 7 
วันทําการ 

๑ คน 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

๑ คน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑ คน    

๑.๒.๒ 

การจําหนาย
บาน 

- แจงยายบุคคลในทะเบียนบาน 
  เขาทะเบียนบานกลาง 
- จําหนายรายการบานในฐานขอมูล 
- แจงเจาบานนําสําเนาทะเบียนบาน 
   จําหนายรายการ 
 

ฐานขอมูล 

ท.ร. ๖  

จบ 

เร่ิม

 

 

 
 

- ตรวจสอบสภาพบาน 
- สอบสวนพยานบุคคล ป.ค. ๑๔ 

- จัดทําประกาศสํานกัทะเบยีน 
   (กรณีไมมีสภาพความเปนบานไมถึง 
   ๑๘๐ วัน) ฐานขอมูล 

- ไมตองจัดทําประกาศสํานัก 
  ทะเบียน 
 (กรณีไมมีสภาพความเปนบานเกิน  
  180 วัน) 

- แกไขประเภทบาน 
 “ ทะเบียนบานชัว่คราว” 
  (กรณีบานถกูทําลายและไมแจง 
  ภายใน 15 วัน) 
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๑. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
๑.๓ กระบวนการยอยการแกไขรายการบานกรณีรายการของบานผดิไปจากขอเท็จจริงหรือมีบานเลขท่ีซ้ํากัน  

ระยะเวลา จํานวนคน จุดประชาสัมพันธ ฝายทะเบียน  

- ๑ คน  
 
 
 
 

 

  

๗ วันทํา
การ 

๑ คน    
 
 
 
 
 

 ๑ คน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ คน    

เร่ิม

 

 

 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

๑.๓ 

- จัดทําคํารอง ท.ร. 31 

        ตรวจสอบสถานที ่ 

 

พิจารณา
อนุญาต แจงผูรองทราบ

 
- แกไขรายการบาน 
- แจงเจาบานใหนําสําเนาทะเบียนบานมาแกไข 
- แกไขรายการในสําเนาทะเบียนบาน 

ฐานขอมูล 

มอบสําเนาทะเบยีนบาน 

จบ 

ไมอนุญาต 

 
อนุญาต 

 

หนังสือแจงเจาบาน 
 

ท.ร.97 ก 
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1. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.4 กระบวนการยอยการรับแจงการเกิด > 1.4.1 การแจงเกิดในกําหนดเวลา (เกิดในทองท่ีสํานักทะเบียน) 

ระยะเวลา จํานวนคน จุดประชาสัมพันธ ฝายทะเบียน 
- 1 คน   

30 นาที 1 คน   
 
 
 
 

1 คน   
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.1 

เริ่ม 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 
 

 - ตรวจสอบความถูก          
ตองของหลักฐาน 
- จัดทําคํารอง 

พิจารณา
อนุญาต 

ฐานขอมูล 

- สแกนเอกสาร    

- พิมพสูติบัตร 

มอบเอกสาร 

จบ 

แจงผูรองทราบ                   
ถึงเหตุผลท่ีไมอาจ

ดําเนินการได 

ไมอนุญาต 

สูติบัตรตาม 
ประเภทบุคคล 

ฐานขอมูล 

อนุญาต 

- ทร.1 ตอนหนา 
- ท.ร.31 
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1. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.4 กระบวนการยอยการรับแจงการเกิด > 1.4.2 การแจงเกิดในกําหนดเวลา (เกิดทองท่ีสํานักทะเบียนอ่ืน) 
 

ระยะเวลา จํานวนคน จุดประชาสัมพันธ ฝายทะเบียน 
- 1 คน  

 
 
 
 
 
 

 

3 ชั่วโมง 1 คน   

 
 
 

1 คน   

1 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.2 

เริ่ม 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
 
 

 - ตรวจสอบหลักฐาน 

- สอบสวนบันทึกปากคาํ 
 

 

ฐานขอมูล 
- ป.ค.14 

- จัดทําคํารอง 

- ออกใบรับแจงการเกิด 

พิจารณา
อนุญาต 

ฐานขอมูล 

- สแกนเอกสาร    

- พิมพสูติบัตร 

มอบเอกสาร 

จบ 

แจงผูรองทราบ                   
ถึงเหตุผลท่ีไมอาจ

ดําเนินการได 

ไมอนุญาต 

- สูติบัตรตามประเภทบุคคล 
- ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม 

อนุญาต 

- ทร. 31 
- ท.ร.100 
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1. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร    

1.4 กระบวนการยอยการรับแจงการเกิด  
1.4.3 การแจงเกิดเกินกําหนดเวลา (เกิดในทองท่ีสํานักทะเบียน) 
1.4.4 การแจงเกิดเกินกําหนดเวลา (เกิดทองท่ีสํานักทะเบียนอ่ืน) 

ระยะเวลา จํานวนคน จุดประชาสัมพันธ ฝายทะเบียน ผูอํานวยการเขต 

- 1 คน  

 
 
 
 
 

  

1 วัน  
(กรณีเด็กอาย ุ
ไมเกิน ๗ ป )    

ภายใน 60 วัน 
(กรณีเด็ก
อายุเกิน      
๗ ป) 

 

2 คน   
 
 
 
 

 
 

 

 
           
 
 
 
 

1 คน  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ิม 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 
 

 ฐานขอมูล 

-ตรวจสอบหลักฐาน       
-สอบสวนบันทึกปากคํา  
-จัดทําคํารองและออกใบ  
 รับแจงการเกิด 
 

- ปค.14 
- ทร.31/ท.ร.100 

 

 

พิจารณาสถานะ     
การเกิดและสัญชาติ 

กรณีอายุไมเกิน 7 ป กรณีอายุเกิน 7 ป 

- สูติบัตรตามประเภทบุคคล 

ฐานขอมูล 

- สแกนเอกสาร        

- พิมพสูติบัตร 

เปรียบเทียบปรับ  

มอบเอกสาร 

จบ 

- ทร.8 
- ใบเสร็จรับเงินคาปรับ 
 

1.4.3- 1.4.4 

เก็บคาธรรมเนียม 
กรณีเกิดตางทองท่ีสํานักทะเบียน 

  ใบเสร็จรับเงิน 
  คาธรรมเนียม    
 

พิจารณาสถานะ     
การเกิดและสัญชาติ 
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1. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร   
1.4 กระบวนการยอยการรับแจงการเกิด   

1.4.5 การแจงเกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไรเดียงสาซึ่งถูกทอดท้ิง 
1.4.6 การแจงเกิดเด็กเรรอนหรือเด็กท่ีไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดท้ิงซึ่งอยูในการอุปการะของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการชวยเหลือเด็ก    
 

ระยะเวลา จํานวนคน จุดประชาสัมพันธ ฝายทะเบียน ผูอํานวยการเขต 

- 1 คน  

 
 
 
 
 
 

  

ภายใน      
90 วัน 

2 คน  
 

  

1 คน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.4.5- 1.4.6 

เริ่ม 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 
 

 
ฐานขอมูล 

-ตรวจสอบหลักฐาน        
--สอบสวนบันทึกปากคํา   
–จัดทําคํารองและออก    
  ใบรับแจงการเกิด 
 

- ปค.14 
- ทร.31,ทร.100 

 

 

- ท.ร.1 / ท.ร. 2 

มอบเอกสาร 

จบ 

    กรณีไดสัญชาติไทย 

สแกนเอกสาร

พิมพสูติบัตร 

- สแกนเอกสาร 

 พิมพสูติบัตร 
-จัดทําทะเบยีนประวัติ       
-แจงผูรองทราบ 

- ท.ร. 38 ก 

ฐานขอมูล ฐานขอมูล ฐานขอมูล 

 - ท.ร.3 

    กรณีไมไดสัญชาติไทย     กรณีไมอาจพิสูจนสถานะการเกิดได 

พิจารณาสถานะ     
การเกิดและสัญชาติ 
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1. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.4 กระบวนการยอยการรับแจงการเกิด > 1.4.7 การออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.20/1) 
 

ระยะเวลา จํานวนคน จุดประชาสัมพันธ ฝายทะเบียน 
- 1 คน   

 
 
 
 
 

ภายใน       
105 วัน  

1 คน   

 1 คน   
 
 
 

  1 คน   

 

 

1.4.7 

เริ่ม 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 
 

 
- ทร.31 
 

จัดทําคํารอง 

ฐานขอมูล - ป.ค. 14 

พิจารณา
อนุญาต 

- สแกนเอกสาร 

- จัดทํา ท.ร.20/1 

มอบเอกสาร 

แจงผูรองทราบ                   
ถึงเหตุผลท่ีไมอาจ

ดําเนินการได 

ไมอนุญาต อนุญาต 

จบ 

-ตรวจสอบหลักฐาน       
-สอบสวนบันทึกปากคํา 
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       1.กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร :                                                                                                                                                                                                                         

1.5 กระบวนการยอยการรับแจงการตาย  > 1.5.1การรับแจงการตายของคนตายในทองท่ีสํานักทะเบียน 

ระยะเวลา จํานวนคน ประชาสมัพันธ ฝายทะเบียน สํานักทะเบียนท่ีเก่ียวของ 

 1 คน    

50 นาท ี
 

1 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

1.5.1 

เริ่ม 

-ตรวจสอบหลักฐาน 

-กดบัตรคิว 

พิจารณา  

อนญุาต 

-ออกมรณบัตร 

- จําหนายช่ือออก

จากทะเบียนบาน 

ไมอนุญาต อนญุาต 

มอบมรณบัตร 

ฐานขอ้มูล 
 

จบ 

แจงผูรองทราบ - ท.ร. 4 

  

พิมพคํารอง 

  

ฐานขอมูล 

 

- ท.ร. 31 

จําหนายชื่อออก

จากทะเบยีนบาน 

กรณีผูตายมีชื่อในทองที่อื่น 
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1.กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร :                                                                                                                                                                                                                            
1.5 กระบวนการยอยการรบัแจงการตาย  > ๑.๕.๒ การรับแจงการตายกรณีมีการตายและไมทราบวาคนตายเปนใคร 

 

ระยะเวลา จํานวนคน ประชาสมัพันธ ฝายทะเบียน สํานักทะเบียนท่ีเก่ียวของ 

 
3 ชั่วโมง 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 

  
 

1 คน 

   

 
 
 

1 คน 
 

 
 

   

1 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

1.5.2 

พิจารณา  

อนญุาต 

มอบ ท.ร.4 ตอนหนา 

ไมอนุญาต อนญุาต 

จบ 

แจงผูรองทราบ 

เริ่ม 

-ตรวจสอบหลักฐาน 

-กดบัตรคิว 

พิมพคํารอง 

  

ฐานขอ้มูล 
 

ป.ค.14 สอบสวน 

  

- ท.ร. 31 
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1.กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร                                                                                                                                                                                                                            

1.5 กระบวนการยอยการรับแจงการตาย  > 1.5.3 การรับแจงการตายกรณีมีเหตุเช่ือไดวามีการตายแตยังไมพบศพ 

ระยะเวลา จํานวนคน ประชาสมัพันธ ฝายทะเบียน สํานักทะเบียนท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 ชั่วโมง 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
   

  
 

1 คน 

   

 
 
 

1 คน 
 

 
 

   

1 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

1.5.3 

พิจารณา  

อนญุาต 

มอบ ท.ร.4 ตอนหนา 

ไมอนุญาต อนญุาต 

จบ 

แจงผูรองทราบ 

เริ่ม 

-ตรวจสอบหลักฐาน 

-กดบัตรคิว 

พิมพคํารอง 

  

ฐานขอ้มูล 
 

ป.ค.14 สอบสวน 

  

- ท.ร. 31 

ฐานขอมูล 

 

จําหนายชื่อผูตาย จําหนายชื่อออกจาก

ทะเบียนบาน 
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 1.กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร                                                                                                                                                                                                                                       

1.5 กระบวนการยอยการรับแจงการตาย  > 1.5.4 กรณีตายในทองท่ีสํานักทะเบียนอ่ืน 

ระยะเวลา จํานวนคน ประชาสมัพันธ ฝายทะเบียน สํานักทะเบียนท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 ชั่วโมง 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 

  
 

1 คน 

   

 
 
 

1 คน 
 

 
 

   

1 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

1.5.4 

พิจารณา  

อนญุาต 

ออกมรณบัตร 

ไมอนุญาต อนญุาต 

จบ 

แจงผูรองทราบ 

เริ่ม 

-ตรวจสอบหลักฐาน 

-กดบัตรคิว 

พิมพคํารอง 

  

ฐานขอ้มูล 
 

ป.ค.14 สอบสวน 

  

- ท.ร. 31 

 

ฐานขอ้มูล 
 

จําหนายชื่อออกจาก

ทะเบียนบาน 

- ท.ร. 4 

  

จําหนายชื่อผูตาย 
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1.กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร                                                                                                                                                                                                                              

1.5 กระบวนการยอยการรับแจงการตาย  > 1.5.5 การเปลี่ยนแปลงจัดการศพ 

ระยะเวลา จํานวนคน ประชาสมัพันธ ฝายทะเบียน สํานักทะเบียนท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 

50 นาท ี
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 

  
 

1 คน 

   

 
 
 

1 คน 
 

   

1 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

1.5.5 

พิจารณา  

อนญุาต 

บันทึกอนุญาตในมรณบัตร 

ไมอนุญาต อนญุาต 

จบ 

แจงผูรองทราบ 

เริ่ม 

-ตรวจสอบหลักฐาน 

-กดบัตรคิว 

พิมพคํารอง 

  

ฐานขอ้มูล 
 

ท.ร.31 

มอบมรณบัตร 

- ท.ร. 4 
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๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.6 กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู > 1.6.1 การแจงยายออกกรณีปกตท่ัิวไป 
ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน 

- 1 คน  
 
 
 
 

 

50 นาท ี 1 คน  
 

 
 

1 คน   

1 คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.6.1 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

เร่ิม 

 

 

ตรวจสอบฐานขอมูล 
 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 พิจารณา
อนุญาต 

 

แจงผูยื่น 
คําขอทราบ 

จบ 

 

 

พิมพใบแจงการยายที่อยู 
 

 

มอบเอกสาร 

ฐานขอ้มูล 

 

 

พิมพคํารอง 

 

ฐานขอ้มูล 

 

 

จัดเก็บ (Scan)  
เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

ใบแจงการยายที่อยู  
ตอน 1 และ 2 

ท.ร. 31 
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. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.6 กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู > 1.6.2 การแจงยายออกและยายเขาภายในเขตเดียวกัน 
ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน 

- 1 คน  
 
 
 
 

 

50 นาที 1 คน  
 
 
 
 

 
 

1 คน   

1 คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.6.2 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

เร่ิม 

 

 

ตรวจสอบฐานขอมูล 
 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 พิจารณา
อนุญาต 

 

แจงผูยื่น 
คําขอทราบ 

จบ 

 

 

พิมพใบแจงการยายที่อยู 
 

 

มอบเอกสาร 

ฐานขอ้มูล 

 

พิมพคํารอง 

 

ฐานขอ้มูล 

 

 

จัดเก็บ (Scan)  
เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

ใบแจงการยายที่อยู  
ตอน 1 และ 2 

ท.ร. 31 
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๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.6 กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู > 1.6.3 การแจงยายออกจากทะเบียนบานกลาง กรณไีมสอบสวน 
ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน 
 

นายทะเบยีน 

- 1 คน  
 
 
 
 

  

50 นาที 1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 คน    

1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

เร่ิม 

 

 

1.6.3 

 
ตรวจสอบฐานขอมูล 

 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 พิจารณา
อนุญาต 

 

แจงผูยื่น 
คํารอง
ทราบ 

จบ 

 

 

พิมพใบแจงการยายที่อยู 

 

มอบเอกสาร 

- พิมพคํารอง 
 

 
- ท.ร.31 

 

ฐานขอ้มูล 

 

ฐานขอ้มูล 

 

 

จัดเก็บ (Scan)  
เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

ใบแจงการยายที่อยู  
ตอน 1 และ 2 
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๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.6 กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู > 1.6.4 การแจงยายออกจากทะเบียนบานกลาง กรณท่ีีตองสอบสวน- มีช่ืออยูในทะเบียนบาน 
ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน 
 

นายทะเบยีน 

- 1 คน  
 
 
 
 

  

1 ชั่วโมง
50 นาท ี

1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 คน    

1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

เร่ิม 

 

 

1.6.4 

 
ตรวจสอบฐานขอมูล 

 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 พิจารณา
อนุญาต 

 

แจงผูยื่น 
คํารอง
ทราบ 

จบ 

 

 

พิมพใบแจงการยายที่อยู 

 

มอบเอกสาร 

  - พิมพคํารอง 
 

 
- ท.ร.31 

 

ฐานขอมูล 
 

ฐานขอ้มูล 

 

 
ป.ค.14 

 

 

จัดเก็บ (Scan)  
เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

ใบแจงการยายที่อยู  
ตอน 1 และ 2 
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๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.6 กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู > 1.6.5 การแจงยายออกจากทะเบียนบานกลาง กรณีท่ีตองสอบสวน - ถูกจําหนายช่ือออกจากทะเบียนบาน 
 

ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน 
 

นายทะเบยีน สํานักทะเบียนกลาง 

- 1 คน  
 
 
 
 

   

1 
ชั่วโมง 
50 
นาที 

1 คน  
 

 
 

  

1 คน    
 

1 วัน 1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

เร่ิม 

 

 

1.6.5 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 พิจารณา
อนุญาต 

จบ 

 

 

พิมพใบแจงการยายที่อยู 

 

มอบเอกสาร 

ฐานขอ้มูล 

 

 

การขอคืนสภาพบุคคล 

 

แจงสํานักทะเบียนกลาง
เพื่อขอคืนรายการบุคคล 

 
ตรวจสอบฐานขอมูล 

 

 

แจงผูยื่น 
คํารอง
ทราบ 

- พิมพคํารอง 
 

ป.ค.14 
 

ท.ร.31 
 

ฐานขอ้มูล 

 

 

พิมพคํารอง 31 (ยายออก) 

 

จัดเก็บ (Scan)  
เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

ใบแจงการยายที่อยู  
ตอน 1 และ 2 
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๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.6 กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู > 1.6.6 การแจงยายออกของบุคคลท่ีเดินทางไปตางประเทศ 

ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

จุดประชาสัมพันธ ฝายทะเบียน 

- 
 
 
 

1 คน   

50 นาท ี
 

1 คน   

1 คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.6 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

เร่ิม 

 

 

ตรวจสอบฐานขอมูล 
 

 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 
พิจารณา
อนุญาต 

 

แจงผูยื่น 
คําขอ
ทราบ 

จบ 

 

พิมพใบแจงการยายที่อยู 
 

 

มอบเอกสาร 

ฐานขอ้มูล 

 

 

เพิ่มชื่อในทะเบียนบาน   
    

 

 

พิมพคํารอง 

 

ฐานขอ้มูล 

 

 

จัดเก็บ (Scan)  
เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

ท.ร.31 
 

ใบแจงการยายที่อยู  
ตอน 1 และ 2 



 
๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.6 กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู > 1.6.7 การแจงยายออกโดยไมทราบท่ีอยู 
ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน 

- 1 คน  
 
 
 
 

 

1 ชั่วโมง 1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 คน   

1 คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.7 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

เร่ิม 
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-  ตรวจสอบฐานขอมูล 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 พิจารณา
อนุญาต 

 

แจงผูยื่น 
คําขอ
ทราบ 

จบ 

 

 

พิมพใบแจงการยายที่อยู 

 

มอบเอกสาร 

ฐานขอ้มูล 

 

 

- พิมพคํารอง 

 

ป.ค.14 
 

ฐานขอ้มูล 

 

- จําหนายชื่อและเพิ่มชือ่ในทะเบยีนบานกลาง 

 

 

จัดเก็บ (Scan)  
เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

ใบแจงการยายที่อยู  
ตอน 1  

ท.ร. 31 
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๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.6 กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู > 1.6.8 การออกใบแทนใบแจงยายท่ีอยู กรณมีีฐานขอมูลการยาย - มีหลักฐานแสดงตน 

ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

จุดประชาสัมพันธ ฝายทะเบียน 

- 1 คน  
 
 
 
 
 
 

 

50 นาท ี
 
 
 

1 คน  
 
 
 
 

 

1 คน   

 
 
 

 

-ตรวจสอบหลักฐาน 
-กดบัตรคิว 

 

เร่ิม 

 

 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 
พิจารณา
อนุญาต 

 

แจงผูยื่น 
คําขอ
ทราบ 

จบ 

 

พิมพใบแทนใบแจงยายทีอ่ยู 
 

 

มอบเอกสาร 

-  ตรวจสอบฐานขอมูล 
- รับแจงเอกสารทาง   
  ทะเบียนราษฎรสูญหาย 

 

พิมพคํารอง 

 

ท.ร.15 
 

ท.ร.31 

 

ฐานขอ้มูล 

 

1.6.8 

ใบแจงการยายที่อยู  
ตอน 1 และ 2 
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๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.6 กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู > 1.6.9 การออกใบแทนใบแจงยายท่ีอยู กรณมีีฐานขอมูลการยาย – ไมมีหลักฐานแสดงตน 

ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

จุดประชาสัมพันธ ฝายทะเบียน 

- 1 คน  
 
 
 
 
 
 

 

2 ชั่วโมง 
30 นาท ี

 
 

1 คน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 คน   

 
 

 

-ตรวจสอบหลักฐาน 
-กดบัตรคิว 

 

เร่ิม 

 

 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 
พิจารณา
อนุญาต 

 

แจงผูยื่น 
คําขอ
ทราบ 

จบ 

 

พิมพใบแทนใบแจงยายทีอ่ยู 
 

 

มอบเอกสาร 

-  ตรวจสอบฐานขอมูล 
- รับแจงเอกสารทาง   
  ทะเบียนราษฎรสูญหาย 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 
 

 

พิมพคํารอง 

 

- ท.ร.15 
- ป.ค.14 
 

ท.ร.31 

 

ฐานขอ้มูล 

 

1.6.9 

ใบแจงการยายที่อยู  
ตอน 1 และ 2 
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๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.6 กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู > 1.6.10 การออกใบแทนใบแจงการยายท่ีอยู กรณีฐานขอมูลการยายถูกจําหนาย 
ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

                                                                        ฝายทะเบียน 
 

 สํานักทะเบียนกลาง 

- 1 คน  
 
 
 
 

   

2 
ชั่วโมง 

 

1 คน  
 
 
 
 
 
 

 
 

  

    
 

1 วัน 1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

เร่ิม 

 

 

1.6.10 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 พิจารณา
อนุญาต 

จบ 

 

 

พิมพใบแทนใบแจงการยายที่อยู 

 

มอบเอกสาร 

ฐานขอ้มูล 

 

 

การปรับปรุง 
ฐานขอมูลการยาย 

 

แจงสํานักทะเบียนกลาง
ปรับปรุงฐานขอมูล 

 

แจงผูยื่น 
คํารอง
ทราบ 

- พิมพคํารอง 
 

ป.ค.14 
 

 

ท.ร.31 
 

ฐานขอ้มูล 

 

-  ตรวจสอบฐานขอมูล 
- รับแจงเอกสารทาง   
  ทะเบียนราษฎรสูญหาย 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 
 

ใบแจงการยายที่อยู  
ตอน 1 และ 2 
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. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.6 กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู > 1.6.11 การแจงยายเขากรณีปกติท่ัวไป 
ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน 

- 1 คน  
 
 
 
 

 

50 นาที 
 

1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

1 คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.11 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

เร่ิม 

 

 

ตรวจสอบฐานขอมูล 
 

ฐานขอมูล 
 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 
 

พิจารณา 

 

แจงผูรองทราบ  
เรียกเอกสาร พยาน
เพิ่มเติม หรือแจง

สิทธิอุทธรณ 
 
 

จบ 

 

 

เพิ่มชื่อในทะเบียนบาน 
และสําเนาทะเบยีน 

 

มอบเอกสาร 

ฐานขอมูล 
 

-  ท.ร.14 
-  ท.ร.13 
-  ท.ร.38 , ท.ร.38 ก. 
-  บันทกึถอยคําของ

ผูตองหา(กรณีปรับ) 
-  บันทกึการเปรียบเทียบ 
   (กรณีปรับ) 

จัดทําคํารอง  

 

จัดเก็บ (Scan) 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
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. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.6 กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู > 1.6.12 การแจงยายเขากรณียายกลับท่ีเดิม 
ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน 

- 1 คน  
 
 
 
 

 

50 นาที 1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

1 คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.13 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

เร่ิม 

 

 

ตรวจสอบฐานขอมูล 
 

ฐานขอมูล 
 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 
 

พิจารณา 

 

แจงผูรองทราบ  
เรียกเอกสาร พยาน
เพิ่มเติม หรือแจง

สิทธิอุทธรณ 
 

จบ 

 

 

เพิ่มชื่อกลับเขาในทะเบยีน
บาน และสําเนาทะเบยีน 

 

มอบเอกสาร 

ฐานขอมูล 
 

-  ท.ร.14 
-  ท.ร.13 
-  ท.ร.38 , ท.ร.38 ก. 
-  บันทกึถอยคําของ

ผูตองหา(กรณีปรับ) 
-  บันทกึการเปรียบเทียบ 
   (กรณีปรับ) 

แกไขรายการในใบแจงการยายที่อยู 
 

จัดทําคํารอง  

 

จัดเก็บ (Scan) 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
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. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.6 กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู > 1.6.13 การแจงยายท่ีอยูกรณเีดินทางกลับจากตางประเทศ (เฉพาะมีรายการในฐานขอมลู) 
ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน 

- 1 คน  
 
 
 
 

 

50 นาที 
 

1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

1 คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.12 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

เร่ิม 

 

 

ตรวจสอบฐานขอมูล 
และรายการใน

ทะเบียนบานชัว่คราว 
(ตางประเทศ) 

 
ฐานขอมูล 

 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 
 

พิจารณา 

 

แจงผูรองทราบ  
เรียกเอกสาร พยาน
เพิ่มเติม หรือแจง

สิทธิอุทธรณ 
 
 

จบ 

 

 

เพิ่มชื่อในทะเบียนบาน 
และสําเนาทะเบยีน 

 

มอบเอกสาร ฐานขอมูล 
 

 

กรณีบานอยูในเขตทองที่ 

 

ออกใบแจงยายที่อยู 

 

กรณีบานอยูนอกเขตทองที่ 

 

ออกใบแจงยายที่อยู 

จัดทําคํารอง  

 

จัดเก็บ (Scan) 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
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. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.6 กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู > 1.6.14 การแจงยายท่ีอยูปลายทาง 
ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน 

- 1 คน  
 
 
 
 

 

50 นาท ี 1 คน  
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 
1 คน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.14 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

เร่ิม 

 

 

ตรวจสอบฐานขอมูล และภาพใบหนา 
 

ฐานขอมูล 
 

สอบสวนผูแจงกรณีมอบหมาย 
 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 
 

พิจารณา 

 

แจงผูรองทราบ  
เรียกเอกสาร พยาน
เพิ่มเติม หรือแจง

สิทธิอุทธรณ 
 

จบ 

 

 

เพิ่มชื่อเขาในทะเบียนบาน 
และสําเนาทะเบยีน 

เก็บคาธรรมเนียม 

ฐานขอมูล 
 

พิมพใบแจงการยายที่อยู  
 

มอบเอกสาร 

จัดทําคํารอง  

 

จัดเก็บ (Scan) 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
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๑..กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร                                                                                                                                                                                                                                                   
1.7 กระบวนการยอยการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบานกรณีตาง ๆ  

๑.7.๑  กรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499  (ระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ ขอ 93) 
๑.7.๒  การเพ่ิมชื่อตามหลักฐานสูติบัตร ใบแจงการยายท่ีอยู หรือทะเบียนบานแบบเดิมท่ีไมมีเลขประจําตัวประชาชน (ระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ ขอ 94) 
๑.7.๓  กรณีบุคคลอางวามีสัญชาติไทยเดินทางกลับจากตางประเทศโดยใชหนังสือเดินทางของตางประเทศหรือหนังสือสําคัญประจําตัว(Certificate of Identity) ออกใหโดย             
          สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทยโดยไมมีหลักฐานท่ีแสดงวาเปนผูมีสัญชาติไทย (ระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ ขอ 95) 
๑.7.๔  กรณีบุคคลสัญชาติไทยท่ีเกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานรับรองการเกิด (ระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ ขอ 96) 
๑.7.๕  กรณีบุคคลสัญชาติไทยเดินทางกลับจากตางประเทศโดยใชหนังสือเดินทางของตางประเทศหรือหนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity) ออกใหโดย 

 สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทย และมีหลักฐานเอกสารราชการท่ีระบุวาเปนผูมีสัญชาติไทย (ระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ ขอ 96/1) 
๑.7.๖  กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานรับรองการเกิดโดยมีเหตุจําเปนไมอาจเดินทางกลับประเทศไทย (ระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ ขอ 96/2) 
๑.7.๗  กรณีบุคคลอางวามีสัญชาติไทยขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบานโดยไมมีหลักฐานเอกสารมาแสดง(ระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ ขอ 97) 
๑.7.๘  กรณีบุคคล หนวยงานเอกชน หรือหนวยงานของรัฐขอเพ่ิมชื่อเด็กอนาถาท่ีอยูในความอุปการะ  (ระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ ขอ 98)                                                                              
๑.7.๙  กรณีท่ีไดมีการลงรายการ”ตายหรือจําหนาย”ในทะเบียนบานฉบับท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน เนื่องจากแจงตายผิดคนหรือสําคัญผิดในขอเท็จจริง(ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ฯ ขอ 99               
1.7.10 กรณีถูกจําหนายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานเนื่องจากมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานโดยมิชอบหรือโดยทุจริต หรือเปนคนสาบสูญตามคําสั่งศาล                  
           (ระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ ขอ 99/1)                                                                                                                                                                                              
1.7.11 กรณีคนตางดาวท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและเคยมีชื่อในทะเบียนบาน(ระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ ขอ 100)                                                                                 
1.7.12  กรณีคนไมมีสัญชาติไทยไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือกฎหมายวาดวยสัญชาติ (ระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ ขอ 101)                                
1.7.13  กรณีคนท่ีไดรับสัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ หรือโดยการแปลงสัญชาติ ขอถือสัญชาติไทยตามสามี หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย (ระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ ขอ 102)                    
1.7.14 กรณีคนท่ีไดรับสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเปนผูไมมีสัญชาติไทยหรือบุคคลไดสัญชาติไทยตามคําสั่งของรัฐมนตรีหรือ                    
           คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล  (ระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ ขอ 103)                                                                                                                                                
1.7.15  กรณีคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยท่ีไดรับการผอนผันใหพักอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย                                                 
            (ระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ ขอ 105)                                                                                                                                                                                   
๑.7.๑6  การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551   
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ระยะ 
เวลา 

จํานวน
คน 

ประชาสมัพันธ ฝายทะเบียน นายทะเบียนทองถ่ินเขต ผูอํานวยการเขต 
สํานักทะเบียน /  

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- 

 
 
 
 
 
 
 

1 คน 

     

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

 
  
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

เริ่ม 

-ตรวจสอบหลักฐาน 

-กดบัตรคิว 

 

- ยื่นคํารอง 

- ตรวจสอบหลักฐาน 

- สอบสวนบันทึกปากคํา 
  

ฐานขอมูล 

 

- ท.ร.31 

- ป.ค.14 

กรณีอํานาจนายทะเบยีน กรณีอํานาจผูอาํนวยการเขต 

- รวบรวมหลักฐานพรอมความเห็น 

เสนอผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา 

  

พิสูจนสญัชาต ิ

พิจารณา

หลักฐาน 

กรณีการเพิ่มชื่อตามระเบยีบฯ ขอ ๙๕ 

ตรวจสอบหลักฐาน         
หรือสอบสวนพยาน
บุคคลเพิ่มเติม(ถามี) 

แกไขหลักฐาน/          

เรียกหลักฐานหรอืสอบสวน

พยานบุคคลเพ่ิมเตมิ 

  

กรณีหลักฐานไมถูกตอง กรณีหลักฐานถูกตอง 

  ข

 

  ก
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ระยะ 
เวลา 

จํานวน
คน 

ประชาสมัพันธ ฝายทะเบียน นายทะเบียนทองถ่ินเขต ผูอํานวยการเขต 
สํานักทะเบียน /  

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  

     

 
 

ไมอนุมัติ 

เพ่ิมช่ือ 

มอบเอกสาร/ สําเนา

ทะเบียนบาน 

ฐานขอมูล 

 

จบ 

- ท.ร. 25 

- ท.ร.98 ก / 

ท.ร.๙๘ ค 

อนญุาต 

แจงผูรองทราบ 

รายงาน 

สํานักทะเบียนกลางเพื่อ 

ปรับปรุงฐานขอมูลกลาง 

อนุมัติ 

พิจารณา  

อนุญาต 

กรณีการเพิ่มชื่อตามระเบยีบฯ ขอ ๙๙ 

จัดทํา 

ทะเบียนประวัต ิ

 ท.ร. 38 ก 

พิจารณา  

อนุมัติ 

ไมอนุญาต 

๑.7 

  ก

 

 

  ข

 

 

จบ 

กรณีประสงคใหจัดทําทะเบียนประวัติ 

ฐานขอมูล 

 

 
สํานักทะเบียนกลาง 

 

 (กรณีการขอลงรายการ 
สัญชาติไทยตาม ม.23) 

อนุมัติ 
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1. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
1.8 กระบวนการยอยการจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบยีนบาน > 1.8.1 กรณบีุคคลมีชื่อซ้าํในทะเบียนบานเกนิกวา 1 แหง 

ระยะเวลา จํานวนคน จุดประชาสัมพนัธ ฝายทะเบียน       สํานักทะเบียนที่เกี่ยวของ 

- 1 คน    

1 ชั่วโมง 
 

1 คน 

 
 

 

  

 

1 คน 

 

 
 

 

 

 

1 คน 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ฐานขอมูล 

- จัดทําคํารอง ท.ร.๓๑ 
- สอบสวนบันทึกปากคํา  

- ท.ร.31 
- ป.ค.14 
 

พิจารณา
อนุญาต 

แจงผูรองทราบ 
จําหนายชื่อและ 
รายการออกจาก

ทะเบียนบาน 

มอบสําเนาทะเบยีนบาน 

ไมอนุญาต อนุญาต 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

เร่ิม 

ฐานขอมูล 

จบ 

แจงสํานักทะเบยีน 
ที่เกี่ยวของ (กรณีมีชื่อซํ้าที่สํานักทะเบยีนอื่น) 

1.8.1 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 
แจงผูรองทราบ 

เรียกเอกสาร/พยาน 
เพ่ิมเตมิ 

 

ตรวจสอบ

ฐานขอมูล 

- ท.ร.14 
- ท.ร.97 ก  
 
 

จัดเก็บ (SCAN) เอกสารที่เกี่ยวของ 
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1. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
1.8 กระบวนการยอยการจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบยีนบาน > 1.8.2 กรณบีุคคลมีชื่อในทะเบียนบานโดยมิชอบ  

ระยะเวลา จํานวนคน จุดประชาสัมพนัธ ฝายทะเบียน ผูอํานวยการเขต 

- 1 คน    

ภายใน 
30 วัน 

1 คน 

 
 

 

  

 

1 คน 

 

 
 

 

 

 

1 คน 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
 

เร่ิม 

- จัดทําคํารอง ท.ร.๓๑ 
- สอบสวนบันทึกปากคํา  - ท.ร.31 

- ป.ค.14 
 

รวบรวมหลักฐานพรอม
ความเห็นเสนอผูมีอํานาจ

พิจารณา 

1.8.2 

1.8.2 

ฐานขอมูล 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 

แจงผูรองทราบ 
เรียกเอกสาร/พยาน 

เพ่ิมเตมิ 
 

ตรวจสอบ

ฐานขอมูล 

แตงต้ังมอบหมาย 
เจาหนาที่ดําเนินการ 
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ระยะเวลา จํานวนคน จุดประชาสัมพันธ ฝายทะเบียน 

 

ผูอํานวยการเขต       สาํนักทะเบียนที่เก่ียวของ 

 

1 คน 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

1 คน 

 

 

 

 

 

พิจารณา
อนุมัติ 

กรณีอนมุัติ กรณีไมอนุมัติ 

แจงสํานักทะเบยีน 
ที่เกี่ยวของ 

จําหนายรายการบุคคล 

เพิกถอนหลักฐานทะเบียน 

แจงความดําเนินคดี 

ต้ังกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง 

รายงานผลการดําเนินงาน/ติดตามผลคดี 

ฐานขอมูล 

จบ 

ท.ร.14 
 

1.8.2 

1.8.2 

ตามที่ผูอํานวยการเขต
เสนอแนะ 

คืนรายการบุคคลใหเจาของที่แทจริง 
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 กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
1.8 กระบวนการยอยการจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบยีนบาน > 1.8.3 กรณบีุคคลในทะเบียนบานตายแตยังไมไดจําหนายชือ่และรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน 

ระยะเวลา จํานวนคน จุดประชาสัมพนัธ ฝายทะเบียน 

- 1 คน   

1 ชั่วโมง 
 

1 คน 

 
 

 

 

 

1 คน 

 

 
 

 

 

1 คน 

 

 
 
 
 
 

 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

เร่ิม 

- จัดทําคํารอง ท.ร.๓๑ 
- สอบสวนบันทึกปากคํา  

- ท.ร.31 
- ป.ค.14 
 

พิจารณา
อนุญาต 

แจงผูรองทราบ จําหนายชื่อและรายการ
ออกจากทะเบยีนบาน 

มอบสําเนาทะเบยีนบาน 

ไมอนุญาต อนุญาต 

- ท.ร.14 
- ท.ร.97 ก 
 

ฐานขอมูล 

จบ 

1.8.3 

ฐานขอมูล 
ถูกตอง 

ไมถูกตอง 

แจงผูรองทราบ 
เรียกเอกสาร/พยาน 

เพ่ิมเตมิ 
 

ตรวจสอบ

ฐานขอมูล 

-- 

จัดเก็บ (SCAN) เอกสารที่เกี่ยวของ 
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1. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
1.8 กระบวนการยอยการจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบยีนบาน > 1.8.4 กรณีมีคําส่ังศาลใหผูใดเปนคนสาบสูญ 

ระยะเวลา จํานวนคน จุดประชาสัมพนัธ ฝายทะเบียน 

- 1 คน   

1 ชั่วโมง 
30 นาที  

1 คน 

 
 

 

 

 

1 คน 

 

 
 

 

 

1 คน 

 

 
 
 
 
 

 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

เร่ิม 

- จัดทําคํารอง ท.ร.๓๑ 
- สอบสวนบันทึกปากคํา  

- ท.ร.31 
- ป.ค.14 
 

พิจารณา
อนุญาต 

แจงผูรองทราบ จําหนายชื่อและ 
รายการออกจาก

ทะเบียนบาน 

ไมอนุญาต อนุญาต 

- ท.ร.14 
- ท.ร.97 ก 
 

ฐานขอมูล 

มอบสําเนาทะเบยีนบาน 

1.8.4 

ฐานขอมูล 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 
แจงผูรองทราบ 

เรียกเอกสาร/พยาน 
เพ่ิมเตมิ 

 

ตรวจสอบ

ฐานขอมูล 

จบ 

จัดเก็บ (SCAN) เอกสารที่เกี่ยวของ 
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1. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
1.8 กระบวนการยอยการจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบยีนบาน > 1.8.5 กรณคีนสัญชาติไทยหรือคนตางดาวที่มีใบสําคญัประจําตัวคนตางดาวตายทีต่างประเทศ 

ระยะเวลา จํานวนคน จุดประชาสัมพนัธ ฝายทะเบียน 

- 1 คน  

 

50 นาท ี
 

1 คน 

 
 

 

 

 

1 คน 

 

 
 

 

 

1 คน 

 

 
 
 
 
 

 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

เร่ิม 

- จัดทําคํารอง ท.ร.๓๑ 
 

พิจารณา
อนุญาต 

แจงผูรองทราบ จําหนายชื่อและ 
รายการออกจาก

ทะเบียนบาน 

ไมอนุญาต อนุญาต 

- ท.ร.14 
- ท.ร.97 ก 
 

ฐานขอมูล 

มอบสําเนาทะเบยีนบาน 

- ท.ร.31 
 

1.8.5 

ฐานขอมูล 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 
แจงผูรองทราบ 

เรียกเอกสาร/พยาน 
เพ่ิมเตมิ 

 

ตรวจสอบ

ฐานขอมูล 

จบ 

จัดเก็บ (SCAN) เอกสารที่เกี่ยวของ 
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1. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.9 กระบวนการยอยการแกไขเปล่ียนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร > 1.9.1 กรณีแกไขรายการซึ่งมิใชรายการสัญชาต ิ

ระยะเวลา จํานวนคน จุดประชาสัมพนัธ ฝายทะเบียน ผูอํานวยการเขต 

- 1 คน    

1 ชั่วโมง 
 

1 คน 

 
 

 

  

 

1 คน 

 

 
 

 

 

 

1 คน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

เร่ิม 

- จัดทําคํารอง ท.ร.๓๑ 
- สอบสวนบันทึกปากคํา  

- ท.ร.31 
- ป.ค.14 
 

พิจารณา
อนุญาต 

แจงผูรองทราบ แกไขเปล่ียนแปลง
รายการในเอกสาร
ทะเบียนราษฎร 

มอบสําเนาทะเบยีนบาน 

ไมอนุญาต อนุญาต 

- ท.ร.14 
- ท.ร.31 
 

ฐานขอมูล 

จบ 

พิจารณา
อนุมัติ 

แจงผูรองทราบ 

อนุมัติ ไมอนุมัติ 

(กรณีมีเอกสาร) (กรณีไมมีเอกสาร) 

1.9.1 

ฐานขอมูล 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 
แจงผูรองทราบ 

เรียกเอกสาร/พยาน 
เพ่ิมเตมิ 

 

ตรวจสอบ

ฐานขอมูล 

จัดเก็บ (SCAN) เอกสารที่เกี่ยวของ 

จัดเก็บ (SCAN) เอกสารที่เกี่ยวของ 
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1. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
1.9 กระบวนการยอยการแกไขเปล่ียนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร > 1.9.2 กรณีแกไขรายการสัญชาต ิ

ระยะเวลา จํานวนคน จุดประชาสัมพนัธ ฝายทะเบียน ผูอํานวยการเขต 

- 1 คน    

2 ชั่วโมง 
 

1 คน 

 
 

 

  

 

1 คน 

 

 
 

 

 

 

1 คน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

เร่ิม 

- จัดทําคํารอง ท.ร.๓๑ 
- สอบสวนบันทึกปากคํา  
กรณีแกไขจากสัญชาติอื่นเปน
สัญชาติไทย 

- ท.ร.31 
- ป.ค.14 
 

พิจารณา
อนุญาต 

แจงผูรองทราบ แกไขเปล่ียนแปลง
รายการในเอกสาร
ทะเบียนราษฎร 

มอบสําเนาทะเบยีนบาน 

ไมอนุญาต อนุญาต 

- ท.ร.14 
 

ฐานขอมูล 

จบ 

พิจารณา
อนุมัติ 

แจงผูรองทราบ 

อนุมัติ ไมอนุมัติ 

“- กรณีแกไขจากสญัชาต ิ 
   ไทยเปนสญัชาติอ่ืน 
 - กรณีแกไขรายการ  
   สญัชาตบิิดามารดา” 

“กรณีแกไขจากสัญชาติอ่ืน 
เปนสัญชาติไทย” 

1.9.2 

ฐานขอมูล 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 
แจงผูรองทราบ 

เรียกเอกสาร/พยาน 
เพ่ิมเตมิ 

 

ตรวจสอบ

ฐานขอมูล 

จัดเก็บ (SCAN) เอกสารที่เกี่ยวของ 

จัดเก็บ (SCAN) เอกสารที่เกี่ยวของ 
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1.กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.10.1 กระบวนการยอยการตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร 
 1.10.1    การตรวจ  คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีคดัรับรองจากฐานขอมูล 
 1.10.2    การตรวจ  คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีคดัรับรองจากเอกสารตนฉบับ 

ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

จุดประชาสัมพันธ ฝายทะเบียน 

  - 
 
 
 
 
 

 1 ชั่วโมง 
กรณีจาก 
ฐานขอมูล 

1 ชั่วโมง 
30 นาท ี
กรณีจาก 
เอกสาร
ตนฉบับ 

 

1 คน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
  

1.10.1/2 

 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
 

เร่ิม 

 

 

พิจารณา 
อนุญาต 

ไมอนุญาต 

แจงผูรองทราบ เรียก 
เอกสาร พยาน

เพิ่มเติม หรือแกไข 
พิมพคํารอง 

 

จัดทําเอกสาร 
 

 
เก็บคาธรรมเนียม 

มอบเอกสาร 

จบ 

 

 

-  ท.ร.31 

 
ใบเสร็จรับเงิน 

อนุญาต 

เอกสารที่ขอคัด  เชน 
-  ท.ร.1/ก ท.ร.4/ก 
-  ท.ร.14/1  
-  ท.ร.38/1 , ท.ร.38ข 
-  ทะเบียนบาน 

ฐานขอมูล 
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๑. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
๑.10.3  กระบวนการยอย การขอรับสําเนาทะเบียนบานฉบับใหม กรณีฉบับเดิมชํารดุ  สูญหาย  หรอืถูกทําลาย 

 

ระยะเวลา จํานวนคน จุดประชาสัมพันธ ฝายทะเบียน 

- ๑ คน  

 
 
 
 
 
 
 

  

1 ช่ัวโมง
30 นาที 

๑ คน    

เร่ิม

 

 

 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

๑.10.3 

ฐานขอมูล 

แจงผูรองทราบ 

จบ 

พิจารณา
อนุญาต 

- จัดทําคํารอง 
 - รับแจงเอกสารสูญหาย/ถกูทําลาย 
   (กรณีสูญหาย/ถกูทําลาย) 
-  พิมพสําเนาทะเบยีนบาน 
 - ท.ร. ๓๑ 

- ท.ร. ๑๕ 
- ท.ร.๑๔ 

 
  มอบสําเนาทะเบียนบาน 

ไมอนุญาต 
 

อนุญาต 
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๑. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

๑.๑๑ กระบวนการยอยการเปรียบเทียบคดีความผิดเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร 
 

ระยะเวลา จํานวนคน ฝายทะเบียน สถานีตํารวจนครบาลทองท่ี 

1 ช่ัวโมง      
20 นาที 

 

๑ คน 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 

 

๑ คน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑ คน   

การพิจารณา 

เร่ิม

 

 

 
 

บันทึกคําใหการของ     
ผูกลาวหาและผูตองหา 

บันทึกการเปรียบเทียบ 
คดีความผิด 

ท.ร. ๘ 

จบ 

กําหนดเงินคาปรับ 

ชําระคาปรับ 

๑.๑๑ 

ใบเสร็จรับเงิน 

สงตัวผูตองหาใหพนักงาน 
สอบสวนดําเนินคดีตอไป 

กรณีไมยินยอมเสียคาปรับ  กรณียินยอมเสียคาปรับ และคดีไมขาดอายุความ 

กรณีคดีขาดอายุความ 

สงตัวผูตองหาใหพนักงาน
สอบสวนดําเนินการในสวน 
ที่เกี่ยวของ 
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2. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน  

2.1  กระบวนการยอยการขอมบัีตร / ขอมีบัตรใหม/  ขอเปลี่ยนบัตร   (กรณีไมสอบสวน) 
 

2.1.1  การขอมีบัตรเปนครั้งแรก กรณีผูขอมบัีตรมีอายุครบ 7 ปบริบูรณ (มีหลักฐาน) 
2.1.2  การขอมีบัตรกรณีเปนบุคคลไดรับการยกเวน หรือบุคคลซ่ึงมีอายุเกินเจ็ดสิบป (กรณีมีหลกัฐานแสดงการเปนบุคคลผูไดรับการยกเวนไมตองมีบัตร หรือกรณีอายุเกินเจ็ดสิบปท่ีมีรายการบัตรเดิม) 
2.1.3  การขอมีบัตรกรณีเปนบุคคลซ่ึงพนสภาพไดรับการยกเวน 
2.1.4  การขอมีบัตรใหมกรณีบัตรเดิมหมดอายุ 
2.1.5  การขอมีบัตรใหมกรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถกูทําลาย กรณีท่ีมีรายการบัตรเดิมในฐานขอมูลซ่ึงสามารถพิสูจนตัวบุคคลได 
2.1.6  การขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรเดิมชํารุดในสาระสําคัญ 
2.1.7  การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล 
2.1.8  การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนท่ีอยูใหมตามหลักฐานทะเบียนบานและบัตรเดิมยังไมหมดอายุ 
2.1.9  กระบวนการยอยการขอเปลี่ยนบัตรกรณีอ่ืนๆ เชน การเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนคํานําหนานาม   
 

ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน 

- 1 คน  
 
 
 
 

 

15 นาที 1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ถูกตอง
 

 

2.1 

 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

แบบกรอกขอ้มูล 
ส่วนบุคคล 

ของผข้อมีบตัร 

 

เร่ิม 

 

 

ตรวจสอบ
ฐานขอมูล ฐานขอมูล 

 

ไมถูกตอง
 

 
แจงผูรองทราบ 

เรียกเอกสาร/พยาน 
เพิ่มเติมหรือใหแกไข 

 

2.1 
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ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน 

 1 คน 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 คน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 
พิจารณา
อนุญาต 

ยกเลิก 
คําขอพรอม 
แจงผูรอง 

พิมพบัตร 

 

มอบบัตร 

 

จบ 

 

 

บันทึก 
คําขอมีบัตร (บ.ป.1) 

และถายรูป 

ฐานขอมูล 
 

2.1 

 

2.1 

 

บตัรประจาํตวั
ประชาชน 

 

- คาํขอมีบตัร (บ.ป.1) 
- บนัทึกถอ้ยคาํของผูต้อ้งหา (กรณี
ปรับ) 
- บนัทึกการเปรียบเทียบ (กรณีปรับ) 
- ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ (กรณีปรับ) 
- ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม (กรณี 
    

 



- 62 – 
2. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 

2.2  กระบวนการยอยการขอมบัีตร / ขอมีบัตรใหม  (กรณีสอบสวน) 
 

2.2.1  การขอมีบัตรเปนครั้งแรกกรณีไมมีหลักฐาน หรือขอมีบัตรเกินกําหนด 
2.2.2  การขอมีบัตรกรณีเปนบุคคลไดรับการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร. 14) หรือแจงเกิดเกินกําหนด 
2.2.3  การขอมีบัตรกรณีไมมีหลักฐานแสดงการเปนผูไดรับการยกเวนไมตองมีบัตร 
2.2.4  การขอมีบัตรกรณีเปนบุคคลซ่ึงไดสญัชาติไทย หรือไดรบัอนุมัติใหมีสัญชาติไทย หรอืไดกลบัคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ  หรอืตามคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดของศาล  
2.2.5 การขอมีบัตรใหมกรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทําลาย กรณีไมมีรายการบัตรเดิมในฐานขอมูล หรือมีแตไมสามารถพิสูจนตัวบุคคลได 

 
ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน 

- 1 คน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

30 นาที 1 คน  
 
 
 

 

 
 

 
 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

แบบกรอกขอ้มูล 
ส่วนบุคคล 

ของผข้อมีบตัร 

 

เร่ิม 

 

 

ถูกตอง 

 

ตรวจสอบ
ฐานขอมูล ฐานขอมูล 

 

ไมถูกตอง
 

 
แจงผูรองทราบ 

เรียกเอกสาร/พยาน 
เพิ่มเติมหรือใหแกไข 

 

2.2 

 

2.2 
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ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน 

 1 คน   
 
 
 
 
 

1 คน  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 คน   
 
 
 

 

 
 

 

สอบสวน 
บันทึกคําใหการ 
ของผูขอมีบัตร 

 

บันทึก 
คําขอมีบัตร (บ.ป.1) 

และถายรูป 
ฐานขอมูล 

 

2.2 

 

- คําขอมีบัตร (บ.ป.1) 
- บันทึกถอยคําของผูตองหา (กรณีปรับ) 
- บันทึกการเปรียบเทียบ (กรณีปรบั) 
- ใบเสร็จรับเงินคาปรับ (กรณีปรบั) 
- ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม (กรณี 
   เสียคาธรรมเนียม) 

 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 
พิจารณา
อนุญาต 

ยกเลิก 
คําขอพรอม 
แจงผูรอง 

พิมพบัตร 

 

มอบบัตร 

 

จบ 

 

 

บตัรประจาํตวั
ประชาชน 

 

2.2 
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2. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 

2.3 กระบวนการยอยการขอมีบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย    
 

2.3.1 การขอมีบัตรของคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
2.3.2 การขอมีบัตรประจําตัวแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา ท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรชั่วคราวเพ่ือรอการสงกลับ 
2.3.3 การขอมีบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน 
 

จํานวน 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน 

- 1 คน  
 
 
 
 
 

 

15 นาที 1 คน  
 
 
 
 
 
 
 

 

1 คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3 

 

ถูกตอง
อนุญาต 

 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

เร่ิม 

 

 

แรงงานตางดาว 

บุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน 

คนตางดาว 

ไมถูกตอง 

 ฐานขอ้มูล 

 

บันทึก 
คําขอมีบัตร  
และถายรูป 

- คําขอมีบัตร (สทร.1) 
- ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม 

ฐานขอมูล 
 

ตรวจสอบ
ฐานขอมูล 

แจงผูรองทราบ 
เรียกเอกสาร/พยาน 
เพิ่มเติมหรือใหแกไข 

 

2.3 

 

 - คําขอมีบัตร (ท.ต.2) 
- ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม

 

- คําขอมีบัตร (แบบ 89/3) 
- ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม 
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จํานวน 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน 

 2 คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.3 

 

ไมอนุญาต 

 
พิจารณา
อนุญาต 

 

ยกเลิก 
คําขอพรอม 
แจงผูรอง 

2.3 

 

อนุญาต 

 

พิมพบัตร 

 

มอบบัตร 

 

จบ 

 

 

บัตรประจําตัวบุคคลที ่       
ไมมีสถานะทางทะเบียน 

 

คนตางดาว 

แรงงานตางดาว 

บุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน 

 

บัตรประจําตัว 
คนซึ่งไมมีสัญชาติไทย 

บัตรประจําตัว 
คนซึ่งไมมีสัญชาติไทย 
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2. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 
2.4  กระบวนการยอย การตรวจ คัดและรับรองสําเนารายการเกี่ยวกับบัตร    

 
 

จํานวน 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน 

- 1 คน  
 
 
 
 

 

15 นาที 1 คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.4 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

คําขอตรวจหลักฐาน 
รายการหรือขอมูลเกีย่วกับ
บัตรประจําตัวประชาชน 

เร่ิม 

 

 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 
พิจารณา
อนุญาต 

มอบเอกสาร 

 

คัดและรับรอง
 

 

จบ 

 

- เอกสารที่ขอคัดรับรอง 
- ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม แจงผูรอง

และบันทึก 
ในคําขอ 

เก็บคาธรรมเนียม
 

 



ถูกตอง

 

 อนุญาต 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.1 การจดทะเบียนสมรส กรณีในสํานักทะเบียน 
 

ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน / นายทะเบยีน 

- 
 
 
 
 
 
 

50 นาท ี
กรณีบุคคล
สัญชาติไทย 

 
1 ชั่วโมง 
30 นาท ี

กรณีบุคคล
ตางดาว 

 
 

1 คน  
 
 
 
 

 

1 คน   

1 คน  
 
 
 
 
 
 
 

 

1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมถูกตอง 

เร่ิม 

 

 

 

พิมพคํารอง คํารอง (คร.1) 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 
พิจารณา
อนุญาต 

 

จดทะเบียน
สมรส 

แจงผูรอง
และบันทึก 
ในคํารอง 

มอบเอกสาร 

- คร.2 
- คร.3 
 

ฐานขอมูล 
 

จบ 

 

 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

ฐานขอมูล 
 

ป.ค. 14 
(กรณีบุคคลตางดาว) 

 

3.1.1
 

 

 

แจงผูรองทราบ 
หรือเรียกหลักฐาน 

เพิ่มเติมหรือใหแกไข 

 



ถูกตอง

 

 
อนุญาต 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.2 การจดทะเบียนสมรส กรณีนอกสํานักทะเบียน 
 

ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน / นายทะเบยีน 

- 
 
 
 
 
 

 
 

1 ชั่วโมง 
30 นาท ี

กรณีบุคคล
สัญชาติไทย 

 
2  ชัว่โมง  
กรณีบุคคล
ตางดาว 

 
(ไมรวม

ระยะเวลา
เดินทางไป
สถานที ่

จดทะเบียน
สมรส) 

1 คน  
 
 
 
 
 

 

1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมถูกตอง
 

 

เร่ิม 

 

 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 
พิจารณา
อนุญาต 

- เดินทางไปสถานท่ี  
  จดทะเบียนสมรส 
- จดทะเบียนสมรส 

แจงผูรอง
และบันทึก 
ในคํารอง 

มอบเอกสาร 

- คร1 
- คร.2 
- คร.3 
 

ฐานขอมูล 
 

จบ 

 

 

- ยื่นคํารอง 
- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

ฐานขอมูล 
 

ป.ค. 14 
(กรณีบุคคลตางดาว) 

 

3.1.2
 

 

 

แจงผูรองทราบ 
หรือเรียกหลักฐาน 

เพิ่มเติมหรือใหแกไข 

 

คํารองขออนุญาต
การตาง ๆ 

เก็บคาธรรมเนียม ใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียม 



ถูกตอง

 

 อนุญาต 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.3 การจดทะเบียนการหยา 
 

ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน / นายทะเบยีน 

- 
 
 
 
 
 
 

50 นาท ี
 
 

1 คน  
 
 
 
 

 

1 คน   

1 คน  
 
 
 
 
 
 
 

 

1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิม 

 

  

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

 

พิมพคํารอง คํารอง (คร.1) 

ไมถูกตอง
 

 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ ฐานขอมูล 

 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 

3.1.3 

 

 

แจงผูรองทราบ 
หรือเรียกหลักฐาน 

เพิ่มเติมหรือใหแกไข 

 

พิจารณา
อนุญาต 

 

จดทะเบียน
การหยา 

แจงผูรอง
และบันทึก 
ในคํารอง 

มอบเอกสาร 

- คร.6 
- คร.7 
 

ฐานขอมูล 
 

จบ 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนทั่วไป 

3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.4 การจดทะเบียนการหยา กรณีการหยาตางสาํนักทะเบียน  (ผูรองขอจดทะเบียนการหยาโดยความยินยอมแตอางวาอีกฝายหน่ึงไมสามารถมายื่นคํารอง ณ  สาํนักทะเบียนแหงเดียวกันได ) 
 

ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

สํานักทะเบียนแหงแรก 
 

สํานักทะเบียนแหงที่สอง 

จุดประชาสัมพันธ ฝายทะเบียน / นายทะเบยีน 

- 
 
 
 
 
 
 
 

60 นาท ี
 
 

1 คน  

 
 
 
 
 

  

1 คน    

1 คน    

1 คน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

เร่ิม 

 

 

 

พิมพคํารอง คํารอง (คร.1) 

 

สอบสวนบันทึกปากคํา
 

ป.ค.14 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 
พิจารณา
อนุญาต 

จดทะเบียน 
การหยา 

แจงผูรอง 
และบันทึก 
ในคํารอง 

ค.ร.6 

ฐานขอมูล 
 

3.1.3 

 

แจงผูรองทราบ 
ถึงการดําเนินการ

ขั้นตอไป 

สงเอกสารใหสํานักทะเบียนแหงที่สอง 
ถึงการดําเนินการขัน้ตอไป 

3.1.4 

 

 

ฐานขอมูล 
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ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

สํานักทะเบียนแหงแรก 
 

สํานักทะเบียนแหงที่สอง 

จุดประชาสัมพันธ ฝายทะเบียน / นายทะเบยีน 

60 นาท ี
 
 

1 คน   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

1 คน    

2 คน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4 

 

 3.1.4 

 

 
 

- ไดรับเอกสารจากสํานกัทะเบียนแหงแรก 
- แจงคูหยาอกีฝายหนึ่งทราบ 

 

พิมพคํารองและ
ตรวจสอบหลักฐาน 

คํารอง (คร.1) 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 
พิจารณา
อนุญาต 

จดทะเบียน 
การหยา่ 

แจง 
ผูรอง 
และ 

บันทึก 
ในคํารอง 

- คร.6 
- คร.7 

ฐานขอมูล 
 มอบเอกสาร 

สงเอกสารไป
สํานกัทะเบียน

แหงแรก 
ไดรับเอกสารจากสํานกั

ทะเบียนแหงทีส่อง 

แจงผูรอง 
มารับเอกสาร

 

จบ 

 



ถูกตอง

 

 อนุญาต 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 
3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.5 การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีในสํานักทะเบียน 

 

ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน / นายทะเบยีน 

- 
 
 
 
 
 
 

50 นาท ี
 
 

1 คน  
 
 
 
 

 

1 คน   

1 คน  
 
 
 
 
 
 

 

1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดรับรองสําเนา
 

เก็บคาธรรมเนียม 

มอบเอกสาร 

จบ 

 

 

เร่ิม 

 

  

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

 

พิมพคํารอง คํารอง (คร.1) 

ไมถูกตอง
 

 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ ฐานขอมูล 

 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 
พิจารณา
อนุญาต 

แจงผูรอง
และบันทึก 
ในคํารอง 

 

จดทะเบียน
รับรองบุตร 

ฐานขอมูล 
 

3.1.5 

 

 

แจงผูรองทราบ 
หรือเรียกหลักฐาน 

เพิ่มเติมหรือใหแกไข 

 

คร.11 

ใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียม 

สําเนา คร.11 



ถูกตอง

 

 

อนุญาต 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.6 การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีนอกสํานักทะเบียน 
 

ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน / นายทะเบยีน 

- 
 
 
 
 
 

 
 

1 ชั่วโมง  
30นาท ี
 (ไมรวม

ระยะเวลา
เดินทางไป
สถานที่ 

จดทะเบียน
รับรองบุตร) 

 
 
 

1 คน  
 
 
 
 
 

 

1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมถูกตอง
 

 

เร่ิม 

 

 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 
พิจารณา
อนุญาต 

แจงผูรองและ
บันทึกในคํารอง 

มอบเอกสาร 

- คร.1 
- คร.11 
 

ฐานขอมูล 
 

จบ 

 

 

- ยื่นคํารอง 
- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

ฐานขอมูล 
 

3.1.6
 

 

 

แจงผูรองทราบ 
หรือเรียกหลักฐาน 

เพิ่มเติมหรือใหแกไข 

 

คํารองขอ
อนุญาตการตาง 

 

เก็บคาธรรมเนียม ใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียม 

- เดินทางไปสถานที่  
  จดทะเบียนรบัรองบุตร 
- จดทะเบียนรับรองบุตร 

สําเนา คร.11 คัดรับรองสําเนา
 

เก็บคาธรรมเนียม ใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียม 



ถูกตอง

 

 อนุญาต 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.7 การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
 

ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน / นายทะเบยีน 

- 
 
 
 
 
 
 

50 นาท ี
 
 

1 คน  
 
 
 
 

 

1 คน   

1 คน  
 
 
 
 
 
 

 

1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิม 

 

  

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 
 

พิมพคํารอง คํารอง (คร.1) 

ไมถูกตอง
 

 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ ฐานขอมูล 

 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 
พิจารณา
อนุญาต 

แจงผูรอง
และบันทึก 
ในคํารอง 

 

จดทะเบียน 
รับบุตรบุญธรรม 

ฐานขอมูล 
 

3.1.7 

 

 

แจงผูรองทราบ 
หรือเรียกหลักฐาน 

เพิ่มเติมหรือใหแกไข 

 

คร.14 

ใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียม 

สําเนา คร.14 คัดรับรองสําเนา
 

เก็บคาธรรมเนียม 

มอบเอกสาร 

จบ 

 

 



ถูกตอง

 

 อนุญาต 

 

- 75 – 
3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.8 การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม 
 

ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน / นายทะเบยีน 

- 
 
 
 
 
 
 

50 นาท ี
 
 

1 คน  
 
 
 
 

 

1 คน   

1 คน  
 
 
 
 
 
 

 

1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดรับรองสําเนา
 

เก็บคาธรรมเนียม 

มอบเอกสาร 

จบ 

 

 

เร่ิม 

 

  

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 
 

พิมพคํารอง คํารอง (คร.1) 

ไมถูกตอง
 

 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ ฐานขอมูล 

 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 
พิจารณา
อนุญาต 

แจงผูรอง
และบันทึก 
ในคํารอง 

 

จดทะเบียน 
เลิกรับบุตรบุญธรรม 

ฐานขอมูล 
 

3.1.8 

 

 

แจงผูรองทราบ 
หรือเรียกหลักฐาน 

เพิ่มเติมหรือใหแกไข 

 

คร.17 

ใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียม 

สําเนา คร.17 



ถูกตอง

 

 อนุญาต 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.9 การบันทึกฐานะแหงครอบครัว 
 

ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน / นายทะเบยีน 

- 
 
 
 
 
 
 

50 นาท ี
 
 

1 คน  
 
 
 
 

 

1 คน   

1 คน  
 
 
 
 
 
 

 

1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดรับรองสําเนา
 

เก็บคาธรรมเนียม 

มอบเอกสาร 

จบ 

 

 

เร่ิม 

 

  

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 
 

พิมพคํารอง คํารอง (คร.1) 

ไมถูกตอง
 

 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ ฐานขอมูล 

 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 
พิจารณา
อนุญาต 

แจงผูรอง
และบันทึก 
ในคํารอง 

 

บันทึกฐานะ 
แหงครอบครัว 

ฐานขอมูล 
 

3.1.9 

 

 

แจงผูรองทราบ 
หรือเรียกหลักฐาน 

เพิ่มเติมหรือใหแกไข 

 

คร.22 

ใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียม 

สําเนา คร.22 



ถูกตอง

 

 อนุญาต 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.10 การบันทึกเพ่ิมเติมในทะเบียนครอบครัว 
 

ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน / นายทะเบยีน 

- 
 
 
 
 
 
 

50 นาท ี
 
 

1 คน  
 
 
 
 

 

1 คน   

1 คน  
 
 
 
 
 
 

 

1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดรับรองสําเนา
 

เก็บคาธรรมเนียม 

มอบเอกสาร 

จบ 

 

 

เร่ิม 

 

  

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 
 

พิมพคํารอง คํารอง (คร.1) 

ไมถูกตอง
 

 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ ฐานขอมูล 

 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 
พิจารณา
อนุญาต 

แจงผูรอง
และบันทึก 
ในคํารอง 

 

บันทกึเพ่ิมเตมิ 
ในทะเบียนครอบครัว 

 

ฐานขอมูล 
 

3.1.10 

 

 

แจงผูรองทราบ 
หรือเรียกหลักฐาน 

เพิ่มเติมหรือใหแกไข 

 

ใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียม 

สําเนาทะเบียนครอบครัว 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.11 การตรวจ คัดและรับรองสําเนาทะเบียนครอบครัว  หรือการรับรองรายการจากฐานขอมลูทะเบียนครอบครัว 
 

จํานวน 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน 

- 
 
 
 
 
 
 

 

35 นาที 

1 คน  
 
 
 
 

 

1 คน   

1 คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

เร่ิม 

 

 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 
พิจารณา
อนุญาต 

มอบเอกสาร 

 

คัดและรับรอง
 

 

จบ 

 

 

พิมพคํารอง คํารอง (คร.1) 

เก็บคาธรรมเนียม 

แจงผูรอง
และบันทึก 
ในคํารอง 

3.1.11 

 

 

ใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียม 

สําเนาทะเบียนครอบครัว 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.12  การออกหนังสือรบัรองการใชคํานําหนานามหญิง  ภายหลังการจดทะเบียนสมรส  หรือสิ้นสุดการสมรส  หรือการบันทึกฐานะแหงครอบครัว 
 

จํานวน 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

จุดประชาสัมพันธ 
 

ฝายทะเบียน 

- 
 
 
 
 
 
 

35 นาท ี

1 คน  
 
 
 
 

 

1 คน   

1 คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

เร่ิม 

 

 

 

พิมพคํารอง คํารอง (คร.1) 

อนุญาต 

 
ไมอนุญาต 

 
พิจารณา
อนุญาต 

มอบเอกสาร 

 

ออกหนังสือ
รับรอง 

จบ 

 

หนังสือรับรองการใช 
คํานําหนานามหญิง แจงผูรอง

และบันทึก 
ในคํารอง 

3.1.12 
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๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 
๓.๒ กระบวนการยอยงานทะเบียนช่ือบุคคล > 

 
 

๓.๒.๑ การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง 
๓.๒.2  การออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนตางดาว เพ่ือประกอบการขอแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย 
๓.๒.3 การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล หรือขอตั้งชื่อสกุลใหม 
๓.๒.4 การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหมกรณีขอใชราชทินนามของตนหรือราชทินนามของบุพการีหรือของผูสืบสันดาน เปนชื่อสกุล 
3.2.5  การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนตางดาว เพ่ือประกอบการขอแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย 
๓.๒.6การอนุญาตใหผูอ่ืนรวมใชชื่อสกุล กรณีผูจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลยังมีชีวิตอยู 
๓.๒.7การอนุญาตใหผูอ่ืนรวมใชชื่อสกุลกรณีผูจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลเสียชีวิตแลวหรือศาลมีคําสั่งถึงท่ีสุดวาเปนผูสาบสูญ 
๓.๒.8การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการรวมใชชื่อสกุล 
๓.๒.9 การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรสกรณีคูสมรสประสงคจะใชชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่งหรือใชชื่อสกุลเดิมของตน 
๓.๒.10 การเปลี่ยนชื่อสกุลเม่ือการสมรสสิ้นสุดลง 
๓.๒.11การเปลี่ยนชื่อสกุลดวยเหตุอ่ืน เชน การใชชื่อสกุลของมารดา บิดา ผูรับบุตรบุญธรรม การใชชื่อสกุลเดิมของตน ฯลฯ 
๓.๒.12การจําหนายชื่อรอง 
๓.๒.13 การจําหนายชื่อสกุล กรณีผูจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลใหม กรณีผูรวมใชชื่อสกุลขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลใหม หรือขอรวมใชชื่อสกุลใหม 
๓.๒.14 การขอใบแทนหนังสือสําคัญ กรณีชํารุดในสาระสําคัญหรือสูญหาย 
๓.๒.15 การทําสําเนาและรับรองสําเนารายการในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคล 
 

 

 
 
 
 
 

๓.๒ 
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ระยะ 
เวลา 

จํานวน
คน 

จุดประชาสัมพันธ ฝายทะเบียน นายทะเบียน หนวยงานอ่ืน 

- ๑ คน  
 
 
 
 

   

๑๕-30 
นาที

(แลวแต
กรณ)ี 

๑ คน  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เริ่ม 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

พิมพคําขอ 
   ช.๑ 

ไมถูกตอง ตรวจสอบ
ฐานขอมูล 

แจงผูรองทราบ    
เรียกเอกสารเพ่ิม
หรือแกไข 

ตรวจสอบ
หลักเกณฑ 

ถูกตอง 

สอบสวนบันทึกปากคํา(กรณี
การรวมใชชื่อสกุลและเจาของ
ชื่อสกุลเสียชีวิตหรือสาบสูญ)/
การขอใบแทน/ การมอบหมาย
ทําสําเนารายการ/ การขอใช
ราชทินนามต้ังชื่อสกุล 

ฐานขอมูล 

ปค.14 

สํานักทะเบียนจังหวัด 
(กรุงเทพมหานคร) 

สํานักทะเบียนกลาง 

(กรณีขอใชราชทินนาม 
ต้ังชื่อสกุล) 



 
-82- 

ระยะ 
เวลา 

จํานวน
คน 

จุดประชาสัมพันธ ฝายทะเบียน นายทะเบียน หนวยงานอ่ืน 

 ๒ คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พิจารณา 
อนุญาต 

อนุญาต ไมอนุญาต 

แจงผูยื่น
คําขอ 
ทราบ 

ออก 
- หนังสือสําคัญ 
- หนังสือรับรอง 
- หนังสืออนุญาต 
- ใบแทนหนังสือ

 

มอบเอกสาร 

จบ 

ฐานขอมูล 

- ช.2 ,2/1 
- ช.3 ,๓/๑ 
- ช.4 ,4/1 
- ช.5 ,5/1 
- ช.6 ,6/1 
- ช.7,.7/1 
- ช.8 ,8/1 
-- ช.9 ,9/1 
  

บันทึกการจําหนาย
ในทะเบียนช่ือตัว 
ช่ือรอง ช่ือสกุล 

 

กรณีการจําหนายชือ่
รอง ชื่อสกุล 

การรวมใชชื่อสกุล 

มอบสําเนา 
คําขอ(ช.1) 

ฐานขอมูล 

แจงนาย
ทะเบียนกลาง 

ทําสําเนารายการ 
จากฐานขอมูล
ทะเบียนช่ือ

บุคคล 

มอบสําเนา 
เอกสาร 

กรณีการคัดและรับรอง
รายการจากฐานขอมูล

ทะเบียนชื่อบุคคล     

กรณีจําหนายชื่อรอง  

กรณีจําหนายชื่อสกุล การ
รวมใชชื่อสกุล 
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ส่วนที ่2  กระบวนการเกี่ยวกับการเลอืกตั้ง  
      

1. กระบวนการกาํหนดหน่วยเลือกตั้ง 
 
 

ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

ฝายทะเบียน 
 

                                    ผูมีอํานาจลงนามตามกฎหมายเลือกตั้ง 
 

                   ฝายปกครอง  

5 วัน 
 

5 คน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 
 

1 

 

 

 

ตรวจสอบจาํนวน 
ผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

รายงานจาํนวนบา้น 

และจาํนวนประชากร 

ผมี้สิทธิเลือกตั้ง 

เร่ิม 

 

 

กําหนด 
หนวยเลือกต้ัง 

จัดทําประกาศกําหนด 
หนวยเลือกต้ัง 

รายงานรายละเอียด 

การกาํหนดหน่วยเลือกตั้ง 

ประกาศ 

กาํหนดหน่วยเลือกตั้ง 

จบ 

 

 

ฐานขอ้มูล 

การทะเบียนราษฎร 

ฐานขอ้มูล 

การเลือกตั้ง 

เสนอผูมีอํานาจ 
ลงนาม 

 

 

สงประกาศกําหนด 
หนวยเลือกต้ัง 

ฐานขอ้มูล 

การเลือกตั้ง 
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2. กระบวนการจัดทาํบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลอืกตั้ง 
 
 

ระยะ 
เวลา 

จํานวน 
คน 

 

ฝายทะเบียน 
 

                                         ผูมอีาํนาจ 

7 วัน 
 

เจาหนาที่
ฝายทะเบียน

ทุกคน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

2 

 

 

ประมวลผลจํานวนบานและ
ประชากรผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

รายงานสรุปจาํนวน 

ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 

เร่ิม 

 

 

พิมพบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

จัดทํารูปเลมบัญชีรายชื่อ 
ผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

ประกาศบญัชีรายช่ือ 

ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 

บญัชีรายช่ือ 

ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 

ฐานขอ้มูล 

การทะเบียนราษฎร 

จบ 

 

 

ฐานขอ้มูล 

การเลือกตั้ง 

ฐานขอ้มูล 

การเลือกตั้ง 

เสนอผูมีอํานาจ 
ลงนาม 
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- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพ
งาน     และการติดตาม   

   
  สวนท่ี 1 กระบวนการเก่ียวกับดานการใหบริการ 
 
             กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
  
  กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจาํตัว
ประชาชน 
  
  กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 
 

  สวนท่ี 2  กระบวนการเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 

  กระบวนการการกําหนดหนวยเลือกตั้ง  
  
   กระบวนการการจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง   
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๑. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

๑.๑  กระบวนการยอยการขอกําหนดบานเลขท่ี > ๑.๑.๑ การขอกําหนดบานเลขท่ี  (กรณีบานท่ีชอบดวยกฎหมาย) 

 
ท่ี 
 

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

เอกสารอางอิง 
 

๑  
 

- ๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
    และกดบัตรคิว 
  ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 
   ๑.๑ ๑ ใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร 
   ๑.๑ ๒ บัตรประจําตัวประชาชนเจาของอาคาร 
              หรือบัตรประจําตวัประชาชนกรรมการ                        
              ผูมีอํานาจลงนาม (กรณีเจาของอาคาร                 
              เปนนิติบุคคล)  
   ๑.๑.๓ หนังสือมอบหมายและบัตรประจําตัว 
           ประชาชนผูรบัมอบ (กรณมีอบหมาย) 
  ๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

  หลักฐานเอกสาร  
  ครบถวนตาม
ระเบียบฯขอ 4,7,
๓๒,33 
 

- เจาหนาท่ี 
 

 

 
1. พระราชบัญญตัิการ
ทะเบียนราษฎร  
พ.ศ.2534 และแกไข
เพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2551 มาตรา 4,34 
2. ระเบียบสํานักทะเบียน
กลาง วาดวยการจดัทํา
ทะเบียนราษฎร  
พ.ศ. 2535 (รวมแกไข
เพ่ิมเตมิถึงฉบับท่ี ๕  

พ.ศ. ๒๕๕๑) ขอ 4,7,๓๒, 
33 
 

 

๒ 
 
 
 

7 วัน 
 ทําการ 

 
 
 

๒. รับคํารองและออกหลักฐานการรับแจง    
    ๒.๑ จัดทําคํารอง (ท.ร.31) และใบรับแจง 
          เก่ียวกับบาน (ท.ร.900) 
    ๒.2 ออกหลักฐานการรับแจงเก่ียวกับบานให 
          ผูยื่นคํารอง 

หลักฐานการรับ
แจงถูกตอง 

 
- 

 นาย
ทะเบียน 

ท.ร. 31 โดย
ใช ท.ร.900 

เปนเอกสาร 
ประกอบ 

 

 
๓ 

 
 
 

๓. ตรวจสอบขอเท็จจริงวาบานเปนไปตามกฎหมาย
หรือไม 

๑. สามารถใชพัก  
    อาศัยได 
๒. ลักษณะอาคาร  
    ตรงกับใบ 
   อนุญาต 

 
- 

นาย
ทะเบียน 

 
- 

 

 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

รับคํารองและออกหลักฐาน
การรับแจง 

ตรวจสอบสภาพบาน 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

ระยะ 
เวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

๔ 
 
 
 

  
 
 

๔.การพิจารณาอนุญาต 
๔.๑  กรณีอนุญาต 
  ๔.๑.๑ กรณสีภาพบานสามารถใชพักอาศัยได  
           ลักษณะอาคารตรงกับใบอนุญาต 

- บันทึกขอมูลการรบัแจงการปลูก 
             สรางบานใหมและกําหนดเลขหมาย   
             ประจําบานในฐานขอมลู 
        - พิมพสําเนาทะเบียนบานมอบใหผูแจง 
 ๔๑.๒ กรณีสภาพบานสามารถใชพักอาศัยได     
        ลักษณะอาคารไมตรงกับใบอนุญาต 
       - บันทึกขอมูลการรับแจงการปลูกสราง 
             บานใหมกําหนดและกําหนดเลขหมาย   
             ประจําบานในฐานขอมลู 
      -  พิมพสําเนาทะเบียนบานช่ัวคราว 
            มอบใหผูแจง 
      - แจงฝายโยธาดําเนินการ 
      - แจงผูรองทราบรวมท้ังบันทึกลงในคาํรอง 
  ๔.๒  กรณีไมอนุญาต 
           แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจดาํเนิน 
 การไดและแจงสิทธิในการอุทธรณคาํสั่งภายใน 15 วัน
รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง 

- บันทึกผล
การพิจารณา
และลงลายมือ
ช่ือในคํารอง 
- ตรวจสอบ 
รายการบาน
ในสําเนา
ทะเบียนบาน 

 

- ผูแจง
ตรวจสอบ
รายการบาน 
พรอมลงลายมือ 
ช่ือ  รับสําเนา 
ทะเบียนบาน 
 - ผูรับบริการ
และผูบังคับ 
บัญชาสุมจับ
เวลาการ
ใหบริการ 

 

นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร. 14  

 
 
 
 

มอบสําเนา
ทะเบียนบาน 

 

   บันทึกขอมูลการ 
    รับแจงการปลูก 
    สรางบานใหม 

  พจิารณาอนุญาต 
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๑. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
๑.๑  กระบวนการยอยการขอกําหนดบานเลขท่ี > ๑.๑.๒ การขอกําหนดบานเลขท่ี (กรณีบานท่ีไมชอบดวยกฎหมาย) 

 

                                     
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

๑  
 

- 
 
 

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
    และกดบัตรคิว 
 ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 
  ๑.๑.๑ บัตรประจําตัวประชาชนเจาของอาคาร 
   ๑.๑.๒ หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล 
           หรือบัตรประจําตัวประชาชน 
           กรรมการผูมีอํานาจลงนาม (กรณี  
           เจาของอาคารเปนนิติบุคคล) 
   ๑.๑.๓ หนังสือมอบหมายและบัตรประจําตัว  
           ประชาชนผูรับมอบ (กรณีมอบหมาย) 
  ๑.๑.๔ โฉนดท่ีดิน (ถามี) 
 ๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

 หลักฐาน   
 เอกสาร 
 ครบถวนตาม
ระเบียบฯขอ
4,7,20,32,
33 

- เจาหนาท่ี 
 

- 1. พระราชบัญญตัิการ
ทะเบียนราษฎร 
พ.ศ.2534 และแกไข
เพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2551 มาตรา 
4,34 
2. ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การจัดทําทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
ขอ 4,7,๒๐,๓๒,๓๓  

 
๒ 

  
7 วัน 
ทําการ 

 
๒. จัดทําคํารอง (ท.ร.31) และออกใบรับแจง
เก่ียวกับบาน (ท.ร.900) 
     

 
 

 
หลักฐานการ
รับแจงถูกตอง 

 
- 

 
 นาย
ทะเบียน 
 

 
ท.ร.31 โดย
ใช ท.ร.๙๐๐ 
เปนเอกสาร 
ประกอบ 

 

 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

     รับคํารองและออก  
   หลักฐานการรับแจง 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
๓ 

 
 
 

  
3. ตรวจสอบสภาพความเปนบาน ลักษณะอาคาร 

     และสถานท่ีตั้ง 

 
สามารถใชพัก
อาศัยได 

 
- 

 
  นาย
ทะเบียน 
 

 
- 

 

 
 
๔ 
 
 
 

 
 

 
 

 
4. การพิจารณาอนุญาต 
4.1  กรณีอนุญาต 
       - บันทึกขอมูลการรับแจงการปลูกสรางบาน   
          ใหมและกําหนดเลขหมาย ประจําบานใน 
         ฐานขอมูล 
     - พิมพสําเนาทะเบียนบานช่ัวคราวมอบใหผูแจง 
     - แจงฝายโยธาดาํเนินการ 
     -  แจงผูรองทราบรวมท้ังบันทึกลงในคํารอง 
  4.2  กรณีไมอนุญาต 
      แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจดําเนิน 
การไดและแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งภายใน  
15 วันรวมท้ังบันทึกลงในคํารอง 

 

 
- บันทึกผลการ
พิจารณาและลง
ลายมือช่ือใน 
คํารอง 
- ตรวจสอบ 
รายการบานใน
สําเนาทะเบียน
บาน 
 

 
- ผูแจง
ตรวจสอบ
รายการบาน 
พรอมลงลายมือ
ช่ือ  รับสาํเนา
ทะเบียนบาน 
- ผูรับบริการ
และผูบังคับ 
บัญชาสุมจับ
เวลาการ
ใหบริการ 
 
 

 
 นาย
ทะเบียน    
 

 
- ท.ร. 14 

- หนังสือแจง  
   ฝายโยธา 

 

 

ตรวจสอบสภาพบาน 

 

มอบสําเนา
ทะเบียนบาน 

 

   บันทึกขอมูลการ 
    รับแจงการปลูก 
    สรางบานใหม 

 
พิจารณาอนุญาต 
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๑. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
๑.๒  กระบวนการยอยการรื้อถอนบาน หรือบานถูกทําลาย > ๑.๒.๑ กรณีมีผูแจง 

                                       
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 

 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

๑  - 
 
 

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
    และกดบัตรคิว  
 ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 
    ๑,๑.๑ บัตรประจําตัวประชาชนเจาบาน 
    ๑.๑.๒ สําเนาทะเบียนบาน 
   ๑.๑.๓ หนังสือมอบหมายและบัตรประจําตัว  
             ประชาชนผูรับมอบ (กรณีมอบหมาย) 
 ๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

หลักฐาน
เอกสาร
ครบถวนตาม
ระเบียบฯ   
ขอ 4,7,๓๔,
35 

 เจาหนาท่ี 
 

 
 

1. พระราชบัญญัต ิ
การทะเบียนราษฎร     
พ.ศ.2534 และแกไข
เพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2551 มาตรา 
4,41  
2. ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การจัดทําทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รวมแกไขเพ่ิมเตมิถึง
ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
ขอ 4,7,๓๔, ๓๕  

๒  
 

7 วัน 

ทําการ 
   ๒. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
      ๒.๑ ตรวจสอบฐานขอมลู 
      ๒.๒ จัดทําคํารอง (ท.ร.๓๑) 
             
      

 ตรวจสอบ
ความครบถวน
ถูกตองของ
รายการและ
ลายมือช่ือของ
ผูแจงในคํา
รอง (ท.ร.๓๑) 

 
 
 

 
- 

นายทะเบียน 
 

 
 
 

ท.ร.๓๑  

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 
 

 

 
  

- ตรวจสอบความถูกตองของ
หลักฐาน 

- จัดทําคํารอง 
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ท่ี 
 

ผังกระบวนการ ระยะ เวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

เอกสารอางอิง 
 

๓  
 
 

  
๓. ตรวจสอบขอเท็จจริงวามีการรือ้ถอนบานหรือไม  

ตรวจสอบวาไดมี
การรื้อบานตาม
ระเบียบฯ ขอ๓๔
หรือถูกทําลายจน
หมดสภาพความ
เปนบานตาม
ระเบียบฯขอ ๓๕ 

 
- 

 
  นาย
ทะเบียน 
 

 
- 

 

๔   
  

๔. การพิจารณาอนุญาต 
  ๔.๑ กรณีอนุญาต 
      ๔.๑.๑ แจงยายรายการบุคคลในทะเบียนบาน(ถามี) 
      4.1.2 จัดเก็บ (Scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
      ๔.๑.3 จําหนายบานในฐานขอมูล 
      ๔.๑.4 บันทึกการจําหนายในสําเนา 
                ทะเบียนบาน  
   ๔.๒ กรณีไมอนุญาต 
        แจงผูรองทราบพรอมเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการ
ไดและแจงสิทธิในการอุทธรณคําสัง่ภายใน 15 วัน 
รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง 
 
 
 
 

- ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
การจําหนายบาน
กับคํารอง ท.ร. 31 
- บันทึกผลการ
พิจารณาและลง
ลายมือช่ือนาย
ทะเบียน ในคาํรอง 
 

 ผูรับบริการและ 
 ผูบังคับบัญชา 
 สุมจับเวลาการ  
 ใหบริการ  
 
  

 นาย
ทะเบียน    
 

 
- 

 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบสภาพบาน 

 

   บันทึกขอมูล
การจําหนายบาน 

พิจารณาอนุญาต 
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. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

๑.๒  กระบวนการยอยการรื้อถอนบานหรือบานถูกทําลาย > ๑.๒.๒ กรณีไมมีผูแจง หรือนายทะเบียนตรวจพบ  
                                     
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
 

๑ 

 
 

 
6 วัน 
ทําการ 

 
 

 ๑. ตรวจสอบสภาพบาน 
     ๑.๑ ตรวจสอบบานวามกีารรือ้ถอน ถูกทําลาย  

      จนไมมสีภาพบาน หรอืเปนบานถูกท้ิงราง 
      หรือไม 

     ๑.๒ สอบสวนพยานบุคคลท่ีนาเช่ือถือซึ่งมี
ภูมิลาํเนาหรืออาศยัอยูบรเิวณพ้ืนท่ีดังกลาว 

 

ตรวจสอบวาได
มีการรื้อบาน
หรือไมมีสภาพ
ความเปนบาน
แลวตาม
ระเบียบฯ ขอ 
34,๓๔/๑ ,๓๕ 

 
- 

 นายทะเบียน 
 

 

    ป.ค. ๑๔ 1. พระราชบัญญัต ิ
การทะเบียนราษฎร  
พ.ศ.2534 และแกไข
เพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2551 มาตรา 
4,41  
2. ระเบียบสํานัก 
ทะเบียนกลางวาดวย
การจัดทําทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
(รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. 2๕๕๑) 
ขอ 34,๓๔/๑, ๓๕ 

๒   
30 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 นาที 
 

 
 

๒. การพิจารณาอนุญาต 
    ๒.๑ กรณบีานถูกรื้อหรือถูกปลอยท้ิงรางจนไมมี  
          สภาพความเปนบานไมถึง ๑๘๐ วัน 
       ๒.๑.๑ ทําประกาศสาํนักทะเบียนแจงเจาบาน  
                หรือผูมีช่ือในบานใหมาติดตอยายออก  
                ภายในกําหนด ๓๐ วันโดยระบุวันท่ีครบ   
                กําหนดไวในประกาศ 
       ๒.๑.๒ ปดประกาศ ณ สํานักทะเบียน บริเวณ 
                พ้ืนท่ีชุมชนและบริเวณบานหลังน้ันเคย  
                ตั้งอยูหรือตั้งอยู 
      2.1.3 หากครบกําหนดตามประกาศและไมม ี
               ผูมาติดตอขอแจงยายท่ีอยูใหแจงยายท่ี   
               อยูรายการบุคคลในทะเบียนบานยาย 
               เขาทะเบียนบานกลาง 

๒.๒ กรณีบานถูกรื้อหรือถูกปลอยท้ิงรางจนไมมี
สภาพความเปนบาน เกิน ๑๘๐ วัน  

      ๒.๒.๑ แจงการยายท่ีอยูรายการบุคคลใน 
               ทะเบียนบานเขาทะเบียนบานกลาง  

ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ครบถวนของ
ประกาศ 
สํานักทะเบียน  

 นายทะเบียน 
 

ประกาศ
สํานัก

ทะเบียน 

 
 

 

ตรวจสอบ 
สภาพบาน 

 

 
พิจารณาอนุญาต 



                                                                                                         -93- 
 

                                     
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

  30 นาที ๒.๓ กรณบีานถูกทําลายจนหมดสภาพความเปนบาน 
และไมมีการแจงภายใน ๑๕ วันนับแตวันท่ีบาน 
ถูกทําลาย 
        2.3.1 จัดทําคํารองแกไขรายการประเภทบาน 
                 (ท.ร.31) และจัดเก็บ(Scan)  เอกสารท่ี 
                 เก่ียวของ  
        ๒.๓.2 แกไขรายการประเภทบานเปน  
                 “ทะเบียนบานช่ัวคราว” 
       ๒.๓.3 ติดตอเจาบานมาแจงการยายท่ีอยูโดยเร็ว    
                 หากเกิน ๑๘๐ วันนับแตวันท่ีบานถูก 
                 ทําลายแลวไมมาดําเนินการ ใหแจงยายท่ีอยู 
              รายการบุคคลในทะเบียนบานเขา 
              ทะเบียนบานกลาง 
       ๒.๓.4 หากมีการปลูกสรางบานใหมแทนท่ีบาน 
                 ถูกทําลายใหแกไขรายการประเภทบาน 

                 กลับเหมอืนเดิม                

   ท.ร.31  

๓ 
 
 
 

 30  นาที   ๓.การจําหนายบาน 
     3.1 จัดทําคํารอง (ท.ร.31)และจัดเก็บ (Scan)  
           เอกสารท่ีเก่ียวของ 
     ๓.2 จําหนายบานในฐานขอมลู 
      
 

-ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ของ
ฐานขอมูล 
  

      นายทะเบียน    
 

   ท.ร. 31  

 
 

- จัดทําคํารองและ  
  จัดเก็บ (Scan)   

  เอกสารท่ีเก่ียวของ  
- การจําหนายบาน 
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๑. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
๑.3 กระบวนการยอยการแกไขรายการบานกรณีรายการของบานผิดไปจากขอเท็จจริงหรือบานเลขท่ีซํ้ากัน 

                                     
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอร
ม/ 

บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

๑  
 

- ๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
    และกดบัตรคิว 
  ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 
     ๑.๑.๑ บัตรประจําตัวประชาชนผูแจง 
     ๑.๑.๒ สาํเนาทะเบียนบาน  
     ๑.๑.๓ หนังสือมอบหมายและบัตรประจําตัว 
              ผูรับมอบ (กรณีมอบหมาย) 
๒. กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

  หลักฐาน  
  เอกสาร 
  ครบถวน
ตามระเบียบฯ     
     ขอ 
4,7,32,36,
39 

-  เจาหนาท่ี 
 

- 
  

1. พระราชบัญญัต ิ
การทะเบียนราษฎร  
พ.ศ.2534 และแกไข
เพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2551 มาตรา 
4,10,14,35,40  
2. ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลาง วาดวย
การจัดทําทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง    
ฉบับท่ี ๕  พ.ศ.๒๕๕๑)     
ขอ 4,7,32,๓๖,๓๙ 

๒  
 
 

7 วัน 
ทําการ 

 

 ๒. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
     ๒.๑ ตรวจสอบฐานขอมูล 
     ๒.๒ จัดทําคํารอง (ท.ร.31) 

 

 

รายละเอียด
คํารองถูกตอง 

- นายทะเบียน 
 

ท.ร. 31  

 
 

-  ตรวจสอบหลักฐาน 
 -  กดบัตรคิว 

 

- ตรวจสอบความถูกตอง
ของหลักฐาน 

- จัดทําคํารอง 
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ท่ี 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

๓  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ตรวจสอบสถานที่ตั้ง/ตรวจสอบวาบานหลังใดได  
    บานเลขที่นั้นกอน  

๓.๑ กรณีรายการของบานผิดไปจากขอเท็จจริง  
      - ตรวจสอบสถานที่บานตัง้อยูที่ถูกตอง 
๓.๒ กรณีบานเลขที่ซ้ํากัน  
      - ตรวจสอบขอเท็จจริงวาบานหลังใดปลูกสราง 
        กอนโดยตรวจสอบจากใบอนุญาตปลูกสราง 
        อาคารหรือบัญชีคุมเลขหมายประจําบาน 

สถานที่ตั้ง
ถูกตอง/บาน   
หลังใดไดบาน 
เลขที่ นั้นกอน 
 

-  นายทะเบียน 
 

-  
 

๔  ๔. การพิจารณาอนุญาต 
   ๔.๑ กรณีเจาบานมาแจง 
      4.1.1 จัดเก็บ (Scan) เอกสารที่เก่ียวของ 
      ๔.๑.2 แกไขรายการบานในฐานขอมูล 
      4.1.3 มอบสําเนาทะเบียนบาน 
   ๔.๒ นายทะเบียนตรวจพบ 
      4.2.1 จัดเก็บ (Scan) เอกสารที่เก่ียวของ  
      4.2.2 แกไขรายการบานในฐานขอมูล 
      4.2.3 แจงเจาบานใหนําสําเนาทะเบียนบานมาแกไข  
      ๔.2.4  แกไขรายการบานในสําเนาทะเบียนบาน 
      ๔.2.5 มอบสําเนาทะเบียนบาน 
  4.3  กรณีมีบานเลขที่ซ้ํากัน 
     4.3.1 ใหถือวาบานเลขที่ที่กําหนดกอนเปนเลขที่ 
              ถูกตอง เวนแตนายทะเบียนจะเห็นสมควร 
              กําหนดบานเลขที่ใหใหม 
     4.3.2 จัดทําคํารองแกไขรายการประเภทบาน  
              (ท.ร.31) 
     4.3.3 กําหนดบานเลขที่ใหใหมแกบานหลังที่ซ้ํา 
              โดยใหปฏิบัติเชนเดียวกับการขอบานเลขที่ 
              ใหมโดยอนุโลม โดยไมตองใหเจาบานแจง 
  4.4  กรณีไมอนุญาต 
         แจงผูรองทราบพรอมเหตุผลที่ไมอาจดําเนิน    
การไดและแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งภายใน 15 วัน  
รวมทั้งบันทึกลงในคํารอง 

- บันทึกผลการ
พิจารณาในคํา
รองและลง
ลายมือชื่อนาย
ทะเบียน 
- ตรวจสอบ 
บันทึกการ 
แกไขสําเนา   
ทะเบยีนบาน   
กับคํารอง  

- ผูรับสําเนา
ทะเบียนบาน
ตรวจสอบความ
ถูกตองของ
รายการที่แกไข 

 นายทะเบียน    
 

-  

 

- ตรวจสอบสถานที่ตั้ง 
- ตรวจสอบวาบานหลังใดได

บานเลขที่นั้นกอน 

   บันทึกขอมูลการ 
   แกไขรายการบาน 
   

 
พิจารณาอนุญาต 
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๑. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.๔ กระบวนการยอยการรับแจงการเกิด > ๑.๔.๑ การแจงเกิดภายในกําหนดเวลา (เกิดในทองท่ีสํานักทะเบียน) 
ผูแจง ไดแก บิดา หรือมารดา หรอืเจาบานท่ีเด็กเกิด หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบิดา มารดาหรือเจาบาน 
ระยะเวลาการแจง ภายใน ๑๕ วันนับแตวันเกิด 
สํานักทะเบียนท่ีแจงการเกิด สํานักทะเบียนทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีเด็กเกิด 

 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 
 
 

1 

 
 

 

- 
 

1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 
   1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
  (1) บัตรประจําตัวของผูแจง       
       (เจาบาน หรือบิดา หรือมารดา) 
   (2) กรณีมอบหมายใหแจงแทนใหเรียกหลักฐาน 
        - บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรบัมอบ 

-  หนังสือมอบหมาย  
(3) หนังสือรับรองการเกิด (ถามี) 
(4) บัตรประจําตัวของบิดามารดา(ถามี) 
(5) กรณีเพ่ิมช่ือเขาทะเบียนบานในเขตทองท่ี 
     ใหเรียกสําเนาทะเบียนบาน 

  1.2. กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

 

  หลักฐานเอกสาร 
  ครบถวนตาม          

เอกสารอางอิง 
ขอ ๑ - 4 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 

 
 

 

- 

 

1.พระราชบัญญัติการ  
   ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
   2534 มาตรา 18  
   และ มาตรา 20 
2.ระเบียบสํานักทะเบียน   
   กลาง วาดวยการจัดทํา   
   ทะเบียนราษฎร พ.ศ.  
   2535 (รวมแกไข 
   เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5  
   พ.ศ.2551) ขอ 4, 7,    
   50- ๕๖   
3.ระเบียบสํานักทะเบียน
กลางวาดวยการจัดทํา
ทะเบียนประวัติคนตาง
ดาวท่ีไดรับอนุญาตให 

  อยูในราชอาณาจักรเปน
กรณีพิเศษ พ.ศ. 25๔๗ 
(รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับท่ี ๒  พ.ศ.25๔๙) 
ขอ 8 

 
 
 

2 
 

 
 

30 นาที 
 

2. - ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน      
     ตรวจสอบความถูกตองของ ท.ร.1 ตอนหนา และ  
     หลักฐานท่ีผูแจง นํามาแสดงกับฐานขอมูล 
   - จัดทําคํารอง (ท.ร.31) 

   
 
 
 

  - หลักฐานเอกสารทุก   
  รายการถูกตองตาม   
  เอกสารอางอิง 1 – 4 
- ท.ร.1 ตอนหนา 
และคํารอง ท.ร.31 
มีรายการครบถวน 
ถูกตอง 

 

- นาย
ทะเบียน 

 

 -  ท.ร.1  
    ตอนหนา 

-  ท.ร.31 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

 

- ตรวจสอบความถูกตอง 
- จัดทําคํารอง 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

3  
 
 
 

 
 

3. การพิจารณาอนุญาต 
 3.1 กรณอีนุญาต 
   (1) จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
   (2) พิมพสูติบัตรและใหผูแจงลงลายมือช่ือ 
      - บุคคลสัญชาตไิทยใชแบบพิมพ ท.ร.1 
 -  กรณีไมไดสัญชาติไทยใชแบบพิมพ ท.ร.3 
 -  คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสญัชาติ พมา ลาว    
          และกัมพูชา ท่ีไดรบัอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร   
          เปนกรณีพิเศษใชแบบพิมพ ท.ร.03 
 - บุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนใชแบบพิมพ  
          ท.ร.031 
   (3) เพ่ิมช่ือเขาทะเบียนบานหรอืทะเบียนประวัต ิ
 28- คนในทองท่ีเพ่ิมช่ือเขาทะเบียนบาน 

 -  คนตางทองท่ีหรือในกรณีท่ีไมสามารถเพ่ิมช่ือ 
   เขาทะเบียนไดใหเพ่ิมเขาทะเบียนบานกลาง 
   (ยกเวนคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง 3    
    สัญชาติ และบุคคลท่ีไมมสีถานะทางทะเบียน   
    ใหคัดสําเนาสตูิบัตรและแจงไปยังนายทะเบียน  
    แหงทองท่ีท่ีบิดา มารดาเด็กมช่ืีออยูเพ่ือ 
    จัดทําทะเบียนประวัติและแนะนําใหทําการ 
    แจงยายไปยังภูมลิําเนาท่ีอาศัยตอไป 

 

 

- ตรวจสอบ  
  ความถูกตอง 
  ของคํารอง 
  กับหลักฐาน 
- บันทึกผลการ 
  พิจารณาและ 
  ลงลายมือช่ือ 
  นายทะเบียน  
  ในสูติบัตร  
 

 

 

-ผูแจงตรวจสอบ   
 สูติบัตรให 
 ถูกตอง 
 ครบถวน 
-ผูรับบริการและ 
ผูบังคับบัญชา 
สุมจับเวลาการ
ใหบริการ 
 
 

 

นาย
ทะเบียน 

 

 

สูติบัตร    
ตามประเภท 

บุคคล 

 

4.ระเบียบสํานักทะเบียน   
   กลาง วาดวยการสํารวจ 
   และจัดทําทะเบียน 
   สําหรับบุคคลท่ีไมม ี
   สถานะทางทะเบียน   
   พ.ศ. 25๔๘ ขอ ๙ 

 

 
 
 
 
 

มอบเอกสาร 

 

 - สแกนเอกสาร 
 - พิมพสูติบัตร 

 

การพิจารณาอนุญาต 



 
- 98 - 

 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
 
 

 
 

 

  
 

 (4) มอบเอกสาร 
 39- คนในทองท่ีมอบสูติบัตรและสําเนา 
   ทะเบียนบานใหผูแจง 
          - คนตางทองท่ีมอบสูติบัตร ใบแจงการยาย 
            ท่ีอยูตอนท่ี 1,2 ใหผูแจง (คนตางดาว  
            หลบหนีเขาเมือง 3 สัญชาติ และบุคคลท่ีไมม ี
            สถานะทางทะเบียนไมตองออกใบแจงการ 
            ยายท่ีอยู)  
๓.2 กรณไีมอนุญาต  

ใหแจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจดําเนินการ
ได และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งภายใน 15 
วัน รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง  

 

   

 
 
 
 
 
 
 

นาย
ทะเบียน 

 

 
 
 
 
 
 
 

ท.ร. 31 
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๑. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร  
๑.๔ กระบวนการยอยการรับแจงการเกิด > ๑.๔.๒ การแจงเกิดภายในกําหนดเวลา (เกิดทองท่ีสํานักทะเบียนอ่ืน) 

ผูแจง ไดแก บิดา หรือมารดา หรอื ผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กท่ีเกิด หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบิดา มารดา หรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กท่ีเกิด 
ระยะเวลาการแจง ภายใน ๑๕ วันนับแตวันเกิด 
สํานักทะเบียนท่ีแจงการเกิด สํานักทะเบียนทองถ่ินแหงทองท่ี ท่ีบิดา มารดาหรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายมีช่ืออยูในทะเบียนบาน 

 

                                      
ท่ี 
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คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 
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/บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

1 

 
 

 

- 
 

๑.ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 
  1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
   (1) บัตรประจําตัวของผูแจง (บิดา หรือมารดา  
       หรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายของ 
  เด็กท่ีเกิด) 
    (2) กรณีมอบหมายใหแจงแทนใหเรียกหลักฐาน 

- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรบัมอบ 
- หนังสือมอบหมาย  

 (3) หนังสือรับรองการเกิด (แบบพิมพ ท.ร.1/1) 
      หรือผลการตรวจดีเอ็นเอจากหนวยงานของรัฐ  
      หรือสถาบันท่ีมีความนาเช่ือถือ ซึ่งแสดงความ
       สัมพันธการเปนบิดามารดาของเด็กท่ีเกิด 
 (4) บัตรประจําตัวของบิดา  มารดา (ถามี) 

     (5) พยานบุคคลอยางนอย 2 คน 
 (6) สําเนาทะเบียนบานท่ีปรากฏช่ือบิดา มารดา 
      หรือผูปกครองของเด็กท่ีเกิด 

1.2  กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวน 

ตามเอกสารอางอิง
ขอ ๑ - 4 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- 
 

1.กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการแจง
การเกิดหรือการตายตอ
นายทะเบียนแหงทองท่ีอ่ืน 
พ.ศ.๒๕๕๑ 

2.กฎกระทรวงกําหนดอัตรา  
   คาธรรมเนียมการทะเบียน 
   ราษฎร พ.ศ.2551 
3.กฎกระทรวง  
   กําหนดใหคนซึ่งไมม ี
   สัญชาติไทยปฏิบัติ  
   เก่ียวกับการทะเบียน 
   ราษฎรและกําหนดอัตรา 
   คาธรรมเนียม พ.ศ. 
   2551 
4. ระเบียบสํานักทะเบียน 
   กลางวาดวยการจัดทํา 
   ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
   2535  - 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
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เอกสารอางอิง 

 

2    3 ช่ัวโมง 2. ตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนบันทึกปากคํา 
2.1  ตรวจสอบความถูกตองของท.ร.1ตอนหนา

และหลักฐานท่ีผูแจงนํามาแสดง 
2.2  ตรวจสอบรายการบุคคลของเด็กท่ีแจงเกิดกับ

ฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรวาเด็กมีช่ืออยู
ในทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม 

2.3  สอบสวนผูแจงใหทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับ
สาเหตุท่ีไมแจงการเกิด ณ สํานักทะเบียน 
แหงทองท่ีท่ีเด็กเกิด ประวัติของเดก็และ
สถานท่ีอยูปจจุบันของเด็กและบิดา มารดา 
หรือผูปกครองท่ีชอบดวยกฎหมาย 

2.4  สอบสวนพยานบุคคลใหทราบประวัติของเด็ก
ท่ีจะแจงเกิดและบิดา มารดา 

 - หลกัฐานเอกสารทุก   
   รายการถูกตองตาม   
   เอกสารอางอิง 1- 4 
 - ป.ค.14 ท่ีม ี
   รายการถูกตอง 
 ครบถวน 
 

- 
 

นาย
ทะเบียน 

 

- ท.ร.1 ตอน  
  หนา 
- ป.ค.14 

(รวมฉบับแกไขเพ่ิมเตมิถึง
ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2551) ขอ 
56/1 

3  3. จัดทําคํารอง (ท.ร.31)   แบบ ท.ร.31 ท่ีมี  
  รายการถูกตอง   
  ครบถวน 

 

- นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.31 

 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 

จัดทําคํารอง 
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4  
 
 

 4. การพิจารณาอนุญาต 
   4.1   กรณอีนุญาต เมื่อนายทะเบียนเห็นวาเด็กเกิด 
           ในราชอาณาจักรซึ่งยังไมไดแจงการเกิดและม ี
           ภูมิลําเนาอาศัยอยูกับบิดา มารดา หรือ  
           ผูปกครอง ซึ่งมีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขต 
           ทองท่ีสํานักทะเบียนท่ีแจงเกิด 
       (1) จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
       (2) พิมพสูติบัตรและใหผูแจงลงลายมือช่ือ 
          -  บุคคลสัญชาตไิทยใชแบบพิมพ ท.ร.1 
 -   กรณีไมไดสัญชาตไิทยใชแบบพิมพ ท.ร.3 
      (3) เพ่ิมช่ือเขาทะเบียนบาน 
     (4) เก็บคาธรรมเนียม 20 บาท 

  (5) มอบเอกสารสูติบัตรและสาํเนาทะเบียนบาน  
       ใหผูแจง 
 4.2 กรณไีมอนุญาต  
           ใหแจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจดาํเนินการ 
       ได และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งภายใน    
      15 วัน รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง 
 
 

- ตรวจสอบ  
  ความถูกตอง 
  ของคํารอง 
  กับหลักฐาน 
- บันทึกผลการ 
  พิจารณาและ 
  ลงลายมือช่ือ 
  นายทะเบียน  
  ในสูติบัตร  
 

 

-ผูแจงตรวจสอบ   
 สูติบัตรให 
 ถูกตอง 
 ครบถวน 
-ผูรับบริการและ 
ผูบังคับบัญชา 
สุมจับเวลาการ
ใหบริการ 
 
 

นาย
ทะเบียน 

 

- สูติบัตรตาม 
    ประเภท  
    บุคคล 

   - ใบเสร็จ 
  รับเงินคา   
  ธรรมเนียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ท.ร.31 

 

 
 
 
 
 
 

มอบเอกสาร 

 

- สแกนคํารอง 
- พิมพสูติบัตร 

 

การพิจารณาอนุญาต 
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๑. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
๑.๔ กระบวนการยอยการรับแจงการเกิด > ๑.๔.๓ การแจงเกิดเกินกําหนดเวลา (เกิดในทองท่ีสํานักทะเบียน) 

ผูแจง ไดแก  
(๑) บิดา มารดา หรือเจาบานของบานท่ีมีการเกิด หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากบิดา มารดา หรือ เจาบาน 
(๒) ผูท่ียังไมไดแจงการเกิดแจงดวยตนเอง กรณีบรรลุนิติภาวะแลว 

ระยะเวลาการแจง ตั้งแตวันพนกําหนด ๑๕ วันนับแตวันท่ีเกิด 
สํานักทะเบียนท่ีแจงการเกิด สํานักทะเบียนทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีเด็กเกิด 
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ผังกระบวนการ 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน 
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1  

 
- ๑.ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 

  1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
  (1) บัตรประจําตัวของผูแจง (บิดา หรือมารดา      
       หรือเจาบาน) 
    (2) กรณีมอบหมายใหแจงแทนใหเรียกหลักฐาน 

- บัตรประจําตวัของผูมอบและผูรับมอบ 
- หนังสือมอบหมาย  

    (3) หนังสือรับรองการเกิด (แบบพิมพ ท.ร.1/1) 
     หรือผลการตรวจ ดีเอ็นเอ ซึ่งแสดงความ 
     สัมพันธการเปนบิดามารดาของเด็กท่ีเกิด 
     (ถามี) 
(4) สําเนาทะเบียนบาน  ท่ีมีช่ือบิดา มารดา 
     (ถามี) 
(5) บัตรประจําตัวของบิดา มารดา  (ถามี) 
(6) รูปถายของเด็กท่ีขอแจงการเกิดท่ีมีอายุตั้งแต    
     7 ปข้ึนไป จํานวน 1 รูป 

 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวน 

ตามเอกสารอางอิง 
ขอ ๑ - 4 

- เจาหนาท่ี 
 

 

- ๑.ระเบียบสํานักทะเบียน   
   กลาง วาดวยการจัดทํา   
   ทะเบียนราษฎร พ.ศ.  
   2535 (รวมแกไข 
   เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5  
   พ.ศ.2551)  57, 58,  
   ๕8 ทวิ   
๒.ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง
วาดวยการจดัทําทะเบียน
ประวัติคนตางดาวท่ีไดรับ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
เปนกรณีพิเศษ พ.ศ. 25๔๗ 
(รวมแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒  
พ.ศ.25๔๙) ขอ 8 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
 - กดบัตรคิว 

 



-103- 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน 
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(7) พยานบุคคล 
(8) กรณีเพ่ิมช่ือเขาในทะเบียนบานในเขตทองท่ี 
      ใหเรียกสําเนาทะเบียนบาน 

   1.2 กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

 

    ๓.ระเบียบสํานักทะเบียน   
   กลาง วาดวยการสํารวจ 
   และจัดทําทะเบียน 
   สําหรับบุคคลท่ีไมม ี
   สถานะทางทะเบียน   
   พ.ศ. 25๔๘ ขอ ๙ 
4.หนังสือสํานักทะเบียนกลาง   
   ท่ี มท 0310.1/ว10 ลง 
   วันท่ี 1 เมษายน 2545 

2 
 
 

 1 วัน  
(กรณีเด็กอายุ
ไมเกิน ๗ ป )   

6๐ วัน 
(กรณีเด็ก
อายุเกิน  
๗ ป) 

2. ตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนบันทึกปากคํา 
2.1  ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
2.2  ตรวจรายการบุคคลในฐานขอมูลการ

ทะเบียนราษฎรวามีการแจงการเกิดและมี
รายการบุคคลของคนท่ีเกิดในทะเบียนบาน
แหงอ่ืนหรือไม 

2.3  สอบสวนผูแจงและพยานบุคคล 
2.4  จัดทําคํารอง (ท.ร.31) และออกใบรับแจง

การเกิด (ท.ร.100)  
2.5  จัดทําแบบ ท.ร.25 (กรณีอายุตั้งแต 7 ป 

ข้ึนไป) 
2.6  พิสูจนสถานะการเกิดและสญัชาต ิ
     - ถาเด็กท่ีขอแจงเกิดมีอายุตั้งแต 7 ปข้ึนไป 

ใหรวบรวมหลักฐานและเสนอความเห็นไป
ยังผูอํานวยการเขตภายใน 60 วัน นับแต
วันท่ีไดรับแจงการเกิด เพ่ือพิสจูน
สถานะการเกิดและสัญชาตโิดยใหสรุป
ความเห็นพรอมระบุเหตผุลประกอบวา
บุคคลท่ีขอแจงการเกิดเปนผูท่ีเกิดใน
ราชอาณาจักรหรือไม และเปนผูมสีัญชาติ
ไทย หรือไมไดสญัชาติไทย หรือไมสามารถ
ยืนยันสถานะการเกิดและสญัชาตขิองผูท่ี
เกิด 

- หลกัฐานเอกสารทุก   
   รายการถูกตองตาม   
   เอกสารอางอิง 1- 4 
 - ป.ค.14 ท่ีม ี
   รายการถูกตอง 
 ครบถวน 

 

- นาย
ทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวย
การเขต
กรณีเด็ก

อายุ
ตั้งแต 7 
ปข้ึนไป 

- ป.ค. 14 
- ท.ร.31 
- ท.ร.100 
- แบบ   
  ท.ร.25 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 
- จัดทําคํารอง 
- ออกใบรับแจงการเกิด 
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     -  กรณีการแจงการเกิดสําหรบัเด็กท่ีมีอายไุม  
เกิน 7 ปบริบูรณในวันท่ียื่นคํารอง ให 

       นายทะเบียนทองถ่ินพิสูจนสถานะการเกิด
และสญัชาติของเดก็ท่ีเกิดแทนผูอํานวยการ
เขต 

2.7  ถาผลการพิจารณาสถานะการเกิดและ
สัญชาติปรากฏวาบุคคลท่ีแจงการเกิดเปนผู 

       ท่ีเกิดในราชอาณาจักรและเปนผูมีสญัชาติ
ไทยใหนายทะเบียนออกสูติบัตร (ท.ร.2) 
ใหแกผูแจง และ เพ่ิมช่ือบุคคลท่ีเกิดเขาใน
ทะเบียนบาน (ท.ร.14) หรือทะเบียนบาน
กลาง (ท.ร.14) แลวแตกรณ ี

2.8  ถาผลการพิจารณาสถานะการเกิดและ
สัญชาติปรากฏวาบุคคลท่ีแจงการเกิดเปนผู 

       ท่ีเกิดในราชอาณาจักรและเปนผูไมมีสญัชาติ
ไทยใหนายทะเบียนออกสูติบัตร (ท.ร.3) 
ใหแกผูแจง และเพ่ิมช่ือบุคคลท่ีเกิดเขาใน
ทะเบียนบาน (ท.ร.13) หรือทะเบียนบาน
กลาง (ท.ร.13) แลวแตกรณ ี

2.9 ถาผลการพิจารณาปรากฏวาบุคคลท่ีแจงการ
เกิดไมไดเกิดในราชอาณาจักรและไมได
สัญชาตไิทย หรือไมอาจพิสจูนสถานะการเกิด
และสญัชาติของบุคคลดังกลาวได  

 

   

นาย
ทะเบียน 
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ใหนายทะเบียนจดัทําทะเบียนประวัติ   
(ท.ร.38 ก) ใหบุคคลน้ันเปนบุคคลประเภท 0 
โดยใชเลขท่ีบานของ บิดา มารดา หรือ
ผูปกครอง 

 

     

3 
 
 
 
 
 

 3. การพิจารณาอนุญาต 
   3.1 กรณอีนุญาต 
   (1) จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
   (๒) เปรียบเทียบปรับ กรณีการแจงเกิดภายใน   
         1 ป นับแตวันท่ีพนระยะเวลาท่ีกฎหมาย  
         กําหนดใหแจง (15 วัน หรือ 30 วันแลวแต  
         กรณ)ี 
   (3) พิมพสูติบัตรและใหผูแจงลงลายมือช่ือ 

 -  บุคคลสัญชาตไิทยใชแบบพิมพท.ร.๒ 
 -  กรณไีมไดสญัชาติไทยใชแบบพิมพ ท.ร.3 
 -  คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสญัชาติ  
    พมา ลาว และกัมพูชา ท่ีไดรับอนุญาต 
    ใหอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ 
    ใชแบบพิมพ ท.ร.03 

         -  บุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนใช 
     แบบพิมพ ท.ร.031 

(4) เพ่ิมช่ือเขาทะเบียนบานหรือทะเบียน         
  ประวัต ิ

  - คนในทองท่ีเพ่ิมช่ือเขาทะเบียนบาน 
       

- ตรวจสอบ  
  ความถูกตอง 
  ของคํารอง 
  กับหลักฐาน 
- บันทึกผลการ 
  พิจารณาและ 
  ลงลายมือช่ือ 
  นายทะเบียน  
  ในสูตบัิตร  
 

 

-ผูแจงตรวจสอบ   
 สูติบัตรให 
 ถูกตอง 
 ครบถวน 
-ผูรับบริการและ 
ผูบังคับบัญชา 
สุมจับเวลาการ
ใหบริการ 
 
 

นาย
ทะเบียน 

 

- สูติบัตรตาม 
    ประเภท  
    บุคคล 
    

 

มอบเอกสาร 

 

 เปรียบเทียบปรับ 

- สแกนเอกสาร 
- พิมพสูติบัตร 

 

การพิจารณาอนุญาต 
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- คนตางทองท่ีหรือในกรณีท่ีไมสามารถเพ่ิมช่ือ
เขาทะเบียนไดใหเพ่ิมช่ือเขาทะเบียนบานกลาง 
(ยกเวนคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง 3 สัญชาติ 
และบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนใหคัด
สําเนาสูติบัตรและแจงไปยังนายทะเบียนแหง
ทองท่ีท่ีบิดามารดาเด็กมีช่ืออยูเพ่ือจัดทํา
ทะเบียนประวัติและแนะนําใหทําการแจงยาย
ไปยังภูมลิําเนาท่ีอาศยัตอไป) 

   (5)  มอบเอกสาร 
        - คนในทองท่ีมอบสูติบัตรและสาํเนา 
          ทะเบียนบานใหผูแจง 

    - คนตางทองท่ีมอบสูติบัตรใบแจงการยายท่ี 
 อยูตอนท่ี 1,2 (คนตางดาวหลบหนีเขาเมือง  
 3 สัญชาติ และบุคคลท่ีไมมสีถานะทาง 
 ทะเบียนไมตองออกใบแจงการยายท่ีอยู)  
 ใหผูแจง 

๓.2 กรณไีมอนุญาต  
        ใหแจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจ  
        ดาํเนินการได และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง 
        ภายใน 15 วัน รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาย
ทะเบียน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ท.ร.31 
- ท.ร.100 
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๑. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
๑.4 กระบวนการยอยการรับแจงการเกิด > ๑.๔.๔ การแจงเกิดเกินกําหนดเวลา (เกิดทองท่ีสํานักทะเบียนอ่ืน) 

ผูแจง ไดแก  
(๑) บิดา มารดา หรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายของเด็ก กรณบุีคคลท่ีจะแจงการเกิดยังไมบรรลนิุติภาวะ 
(๒) ผูท่ียังไมไดแจงการเกิดแจงดวยตนเอง กรณีบรรลุนิตภิาวะแลว 

ระยะเวลาการแจง ตั้งแตวันพนกําหนด ๑๕ วันนับแตวันท่ีเกิด 
สํานักทะเบียนท่ีแจงการเกิด สํานักทะเบียนทองถ่ินอ่ืนท่ีบิดา มารดาหรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายมีช่ืออยูในทะเบียนบาน 
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1  

 

 

- 
 

๑.ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 
  1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
   (1) บัตรประจําตัวของผูแจง (บิดาหรือมารดา  
       หรือผูปกครองของเด็ก) 
    (2) กรณีมอบหมายใหแจงแทนใหเรียกหลักฐาน 

- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบ 
- หนังสือมอบหมาย  

 (3) หนังสือรับรองการเกิด (แบบพิมพ ท.ร.1/1) 
      หรือผลการตรวจดีเอ็นเอจากหนวยงานของรัฐ  
      หรือสถาบันท่ีนาเช่ือถือ ซึ่งแสดงความ 
      สัมพันธการเปนบิดามารดาของเด็กท่ีเกิด 
 (4) สําเนาทะเบียนบานท่ีมีช่ือบิดา มารดา หรือ

ผูปกครองของเด็กซึ่งอยูในเขตทองท่ีสํานัก
ทะเบียนท่ีแจงการเกิด  

 (5) บัตรประจําตัวของบิดา มารดา (ถามี) 
 (6) รูปถายของเด็กท่ีอายุ 7 ปข้ึนไป จํานวน 1 รูป 

     (7) พยานบุคคลอยางนอย 2 คน 
  

 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวน 

ตามเอกสารอางอิง 
ขอ ๑ - 4 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- 
 

1.กฎกระทรวงกําหนด 
หลักเกณฑและวิธีการแจงการ
เกิดหรือการตายตอนาย
ทะเบียนแหงทองท่ีอ่ืน 

  พ.ศ.๒๕๕๑ 
2. กฎกระทรวงกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการพิสจูน
สถานะการเกิดและสัญชาติ
ของ เด็กซึ่งถูกทอดท้ิงเด็ก
เรรอนหรือ   เด็กท่ีไมปรากฏ
บุพการีหรือบุพการีทอดท้ิง
พ.ศ.๒๕๕๑ 

3.ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง 
  วาดวยการจัดทําทะเบียน 
  ราษฎรพ.ศ. 2535 (รวม  
  แกไขเพ่ิมเตมิถึงฉบับ ท่ี 5  
  พ.ศ.2551) 

-ตรวจสอบหลักฐาน 
-กดบัตรคิว 
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(8) กรณีเพ่ิมช่ือเขาในทะเบียนบานในเขตทองท่ี 
     ใหเรียกสําเนาทะเบียนบาน 

 1.2 กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

 
 

    
 

     ขอ ๕๗, ๕๘, ๕๘ทวิ 
  4.หนังสือสํานักทะเบียนกลาง   
     ท่ี มท 0310.1/ว10 ลง 
     วันท่ี 1 เมษายน 2545 

 
 

2 

 1 วัน  
(กรณีเด็ก
อายุไมเกิน 

๗ ป) 
ภายใน 
60 วัน 

(กรณีเด็ก
อายุเกิน   
๗ ป) 

2. ตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนบันทึกปากคํา 
2.1  ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
2.2  ตรวจรายการบุคคลในฐานขอมูลการ

ทะเบียนราษฎรวามีการแจงการเกิดและมี
รายการบุคคลของคนท่ีเกิดในทะเบียนบาน
แหงอ่ืนหรือไม 

2.3  สอบสวนผูแจงและพยานบุคคล            
2.4  จัดทําคํารอง (ท.ร.31) และออกใบรับแจง

การเกิด (ท.ร.100) ใหกับผูแจงการเกิด 
2.5  จัดทําแบบ ท.ร.25 กรณีอายุ  7 ปข้ึนไป 
2.6  พิสูจนสถานการณเกิดและสญัชาติ  
     - ถาเด็กท่ีขอแจงเกิดมีอายุตั้งแต 7 ปข้ึนไป ให

รวบรวมหลักฐานและเสนอความเห็นไปยัง
ผูอํานวยการเขตภายใน 60 วัน นับแตวันท่ี
ไดรับแจงการเกิด เพ่ือพิสูจนสถานะการเกิด
และสญัชาติโดยใหสรุปความเห็นพรอมระบุ
เหตุผลประกอบวาบุคคลท่ีขอแจงการเกิด
เปนผูท่ีเกิดในราชอาณาจักรหรือไม และเปน
ผูมีสญัชาตไิทย หรือไมไดสญัชาติไทย 
หรือไม-สามารถยืนยันสถานะการเกิดและ
สัญชาติของผูท่ีเกิด 

 

- หลกัฐานเอกสารทุก   
   รายการถูกตองตาม   
   เอกสารอางอิง 1- 4 
 - ป.ค.14 ท่ีม ี
   รายการถูกตอง 
 ครบถวน 

 

- นาย
ทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวย
การเขต 

- ป.ค. 14 
- ท.ร.31 
- ท.ร.100 
- ท.ร.25 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 
- จัดทําคํารอง 
- ออกใบรับแจงการเกิด 
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     - กรณกีารแจงการเกิดสําหรับเด็กท่ีมีอายไุม
เกิน 7 ปบริบูรณในวันท่ียื่นคํารอง ให    
นายทะเบียนทองถ่ินพิสูจนสถานะการเกิด
และสญัชาติของเด็กท่ีเกิดแทนผูอํานวยการเขต 

๒.7  ถาผลการพิจารณาสถานะการเกิดและ
สัญชาติปรากฏวาบุคคลท่ีแจงการเกิดเปนผู 

       ท่ีเกิดในราชอาณาจักรและเปนผูมีสญัชาติ
ไทยใหนายทะเบียนออกสูติบัตร (ท.ร.2) 
ใหแกผูแจง และ เพ่ิมช่ือบุคคลท่ีเกิดเขาใน
ทะเบียนบาน (ท.ร.14) หรือทะเบียนบาน
กลาง (ท.ร.14) แลวแตกรณ ี

๒.8  ถาผลการพิจารณาสถานะการเกิดและ
สัญชาติปรากฏวาบุคคลท่ีแจงการเกิดเปนผูท่ี
เกิดในราชอาณาจักรและเปนผูไมมีสัญชาติ
ไทยใหนายทะเบียนออกสูติบัตร (ท.ร.3) 
ใหแกผูแจง และเพ่ิมช่ือบุคคลท่ีเกิดเขาใน
ทะเบียนบาน (ท.ร.13) หรือทะเบียนบาน
กลาง (ท.ร.13) แลวแตกรณ ี

๒.9 ถาผลการพิจารณาปรากฏวาบุคคลท่ีแจงการ
เกิดไมไดเกิดในราชอาณาจักรและไมได
สัญชาตไิทย หรือไมอาจพิสจูนสถานะ     
การเกิดและสัญชาติของบุคคลดังกลาวได ให 

        

 

 
 

 นาย
ทะเบียน 
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นายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติ (ท.ร.38 ก) 
ใหบุคคลน้ันเปนบุคคลประเภท 0 โดยใช
เลขท่ีบานของ บิดา มารดา หรือผูปกครอง 

 

     

 
3 

 
 
 

 3. การพิจารณาอนุญาต 
   3.1 อนุญาต 
     (1) จดัเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
     (2) เปรียบเทียบปรับ กรณีการแจงเกิดภายใน 
           1 ป นับแตวันท่ีพนระยะเวลาท่ีกฎหมาย 
           กําหนดใหแจง (15 วัน หรือ 30 วัน 
           แลวแตกรณ)ี 
     (3) พิมพสูติบัตรและใหผูแจงลงลายมือช่ือ 
          -  บุคคลสัญชาตไิทยใชแบบพิมพ ท.ร.๒ 
 -   กรณีไมไดสัญชาตไิทยใชแบบพิมพ ท.ร.3 
      (4) เก็บคาธรรมเนียมการแจงเกิดตางทองท่ี 
           ฉบับละ 20 บาท 
      (5) มอบเอกสารสูติบัตรและสําเนาทะเบียนบาน

ใหผูแจง 
   3.2 กรณไีมอนุญาต  
          ใหแจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจดาํเนินการ  
         ได และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งภายใน 15  
        วัน รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง 
 

- ตรวจสอบ  
  ความถูกตอง 
  ของคํารอง 
  กับหลักฐาน 
- บันทึกผลการ 
  พิจารณาและ 
  ลงลายมือช่ือ 
  นายทะเบียน  
  ในสูติบัตร  
 

 

-ผูแจงตรวจสอบ   
 สูติบัตรให 
 ถูกตอง 
 ครบถวน 
-ผูรับบริการและ 
ผูบังคับบัญชา 
สุมจับเวลาการ
ใหบริการ 
 
 

นาย
ทะเบียน 

 

- สูติบัตรตาม 
    ประเภท  
    บุคคล 
- ท.ร. 8 

   - ใบเสร็จ 
  รับเงิน 
  คาปรับ 

  - ใบเสร็จ 
  รับเงินคา   
  ธรรมเนียม 
 
 
 
 
 
- ท.ร.31 
- ท.ร.100 
 

 
 

 
 

มอบเอกสาร 

 

 - สแกนเอกสาร   
 - พิมพสูติบัตร 

เปรียบเทียบปรับ/
เก็บคาธรรมเนียม 

 

การพิจารณาอนุญาต 
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๑. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
๑.๔ กระบวนการยอยการรับแจงการเกิด > ๑.๔.๕ การแจงเกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไรเดียงสาซ่ึงถูกทอดท้ิง 

ผูแจง ไดแก เจาหนาท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ท่ีรับตัวเด็กไว 
ระยะเวลาการแจง ควรแจงภายใน  ๑๕ วันนับแตวันท่ีไดรับตัวเด็กไว (กฎหมายไมไดกําหนดไว) 
สํานักทะเบียนท่ีแจงการเกิด สํานักทะเบียนทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีหนวยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยท่ีไดรบัตัวเด็กน้ันไวตั้งอยู 

 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
1  

 

 

-  ๑.ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 
  1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
   (1) บัตรประจําตัวของผูแจง       
       (เจาหนาท่ีของกระทรวงการพัฒนาสังคม 
          และความมั่นคงของมนุษยท่ีรับเด็กไว) 
    (2) สําเนาทะเบียนบานของสถานสงเคราะห   
          หรือสถานท่ีท่ีเรียกช่ือเปนอยางอ่ืนซึ่งรับตัว  
          เด็กท่ีขอแจงการเกิดไว 

 (3) บันทึกการรับตัวเด็กซึ่งจัดทําโดยพนักงาน 
      ฝายปกครองหรือตํารวจหรือเจาหนาท่ีของ 
      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
      ของมนุษยท่ีไดรับตัวเด็กจากผูพบเด็ก 
 (4) หลักฐานการรับตัวเด็กของหนวยงานท่ี 
      รับตัวเด็กไว  
 (5) รูปถายของเด็ก จํานวน 1 รปู 
 (6) พยานบุคคล 
 (7) หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับตัวเด็กท้ังพยาน 
      เอกสารและวัตถุพยาน (ถามี) 

  1.2. กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวน 

ตามเอกสารอางอิง 
ขอ ๑ - 4 

- เจาหนาท่ี 
 

- 

 
1.พระราชบัญญัติการ  
   ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534   
   มาตรา 19  และ มาตรา 20 
2.กฎกระทรวง กําหนด  
   หลักเกณฑและวิธีการพิสูจน  
   สถานะการเกิด  และสัญชาต ิ
   ของ เด็กซึ่งถูกทอดท้ิงเด็ก 
   เรรอนหรือ   เด็กท่ีไมปรากฏ 
   บุพการีหรือบุพการีทอดท้ิง  
   พ.ศ.๒๕๕๑ 
3.ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง  
   วาดวยการจัดทําทะเบียน 
   ราษฎร พ.ศ. 2535 (รวม 
   แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 
   2551) ขอ 59 
4.หนังสือสํานักทะเบียนกลาง   
   ท่ี มท 0310.1/ว10 ลง 
   วันท่ี 1 เมษายน 2545 

-ตรวจสอบหลักฐาน 
 -กดบัตรคิว 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
 ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
2 

     ภายใน   
   90 วัน 

2. ตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนบันทึกปากคํา 
2.1  ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
2.2  ตรวจสอบรายการบุคคลในฐานขอมูลการ

ทะเบียนราษฎรวามีการแจงการเกิดและ
รายการบุคคลของเด็กท่ีขอแจงการเกิดใน
ทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม 

2.3  สอบสวนผูแจงและพยานบุคคลท่ีเก่ียวของให
ทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติของเด็กและ
บิดา มารดา 

2.4  จัดทําคํารอง (ท.ร.31) และออกใบรับแจง
การเกิด (ท.ร.100) ใหกับผูแจงการเกิด 

2.5  ตรวจสอบความสมบูรณของประเด็นการ
สอบสวนพยานบุคคลและรวบรวมหลักฐาน 
พรอมเสนอความเห็นไปยังผูอํานวยการเขต
ภายใน 60 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงการเกิด
โดยใหสรุปความเห็นพรอมระบุเหตุผล
ประกอบวาเด็กท่ีขอแจงการเกิดเปนผูเกิดใน
ราชอาณาจักรหรือไม เปนผูมีสญัชาติไทย
หรือไมไดสัญชาตไิทย หรือไมสามารถยืนยัน
สถานะการเกิดและสัญชาติของเดก็ 

2.6  พิสูจนสถานะการเกิดและสญัชาติของเด็กท่ี
แจงการเกิดโดยผูอํานวยการเขตตอง
พิจารณาและแจงผลใหนายทะเบียนทราบ
ภายใน 30 วัน 

2.7  กรณผีลการพิจารณาระบุวาเด็กท่ีแจงเกิดเปน 

         ผูท่ีเกิดในราชอาณาจักรและเปนผูมีสญัชาตไิทย  

- หลกัฐานเอกสารทุก   
   รายการถูกตองตาม   
   เอกสารอางอิง 1- 4 
 - ป.ค.14 ท่ีม ี
   รายการถูกตอง 
 ครบถวน 

 

- 
 

นาย
ทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูอํานวย
การเขต 
 
 

นาย
ทะเบียน 

 

- ป.ค.14 
- ท.ร.31 
- ท.ร.100 
 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 
- จัดทําคํารอง 
- ออกใบรับแจงการเกิด 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
 
 

 
 

 

         ใหนายทะเบียนออกสูติบัตร ท.ร.1 หรือ ท.ร.2 
แลวแตกรณีใหแกผูแจง โดยลงรายการ
เก่ียวกับเด็ก บิดาและมารดาเทาท่ีทราบ  
รายการใดไมทราบใหทําเครื่องหมาย “ - ” 
ไว 

2.8  ถาผลการพิจารณาสถานะการเกิดและ
สัญชาติปรากฏวาเด็กท่ีแจงการเกิดเปนผูท่ี
เกิดในราชอาณาจักรและไมไดรับสัญชาตไิทย
ใหออกสูติบัตร ท.ร.3 ใหแกผูแจงโดยลง
รายการเก่ียวกับเด็ก บิดาและมารดา เทาท่ี
ทราบ 

2.9  เพ่ิมช่ือเด็กท่ีเกิดเขาในทะเบียนบาน ท.ร.14 
หรือ ท.ร.13 ของสถานสงเคราะห แลวแต
กรณ ี

2.10 กรณผีูอํานวยการเขตแจงผลการพิจารณาวา
เด็กท่ีแจงการเกิดไมไดเกิดในราชอาณาจักร
และไมไดรับสัญชาตไิทย หรือไมอาจพิสูจน
สถานะการเกิดและสัญชาติของเดก็ไดให 

        นายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติ  
        (ท.ร.38 ก) ใหเด็กเปนบุคคลประเภท 0  
        โดยใชเลขท่ีบานของสถานสงเคราะห 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
3 

  3. การพิจารณาอนุญาต 
  3.1 กรณอีนุญาต 
     (1) จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
     (2) พิมพสูติบัตรและใหผูแจงลงลายมือช่ือ 

 -  บุคคลสัญชาตไิทยใชแบบพิมพ ท.ร.๑   
             หรือ ท.ร.๒ แลวแตกรณ ี
 -   กรณีไมไดสัญชาตไิทยใชแบบพิมพ ท.ร.3 
     (3)  มอบเอกสารสูติบัตรและสําเนาทะเบียนบาน

ใหผูแจง 
  3.2 กรณไีมอนุญาต 
         ใหแจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจดาํเนินการ  
         ได และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งภายใน 15  
        วัน รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง 

- ตรวจสอบ  
  ความถูกตอง 
  ของคํารอง 
  กับหลักฐาน 
- บันทึกผลการ 
  พิจารณาและ 
  ลงลายมือช่ือ 
  นายทะเบียน  
  ในสูติบัตร  
 

 

-ผูแจงตรวจสอบ   
 สูติบัตรให 
 ถูกตอง 
 ครบถวน 
-ผูรับบริการและ 
ผูบังคับบัญชา 
สุมจับเวลาการ
ใหบริการ 
 
 

นาย
ทะเบียน 

- สูติบัตรตาม 
    ประเภท  
    บุคคล 

 
 
 
 
 
 
- ท.ร.31 
- ท.ร.100 
 
 
 
 
 
 
-  
    

 

 
 
 
 

 
 

มอบเอกสาร 

 

- สแกนเอกสาร   

- พิมพสูติบัตร 

 

การพิจารณาอนุญาต 



- 115- 
๑. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

๑.๔ กระบวนการยอยการรับแจงการเกิด > ๑.๔.๖ การแจงเกิดเด็กเรรอนหรือเด็กท่ีไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดท้ิงซ่ึงอยูในความอุปการะของหนวยงานของรัฐ 
หรือหนวยงานเอกชนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการสงเคราะหชวยเหลือเด็ก    

ผูแจง ไดแก หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการสงเคราะหชวยเหลือเดก็ตามรายช่ือหนวยงานท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
ระยะเวลาการแจง ควรแจงภายใน  ๑๕ วันนับแตวันท่ีไดรับตัวเด็กไวอุปการะหรือสงเคราะห (กฎหมายไมไดกําหนดไว) (เด็กท่ีแจงการเกิดตองมีอายุไมเกิน ๑๘ ป) 
สํานักทะเบียนท่ีแจงการเกิด สํานักทะเบียนทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีหนวยงานท่ีอุปการะหรือสงเคราะหเดก็ตั้งอยู 

 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
1  

 

 

- 
 

๑.ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 
  1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
   (1) บัตรประจําตัวของผูแจง      
       (หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือหนวยงาน 
          เอกชนท่ีสงเคราะหชวยเหลือเด็กตาม  
          รายช่ือหนวยงานท่ีกระทรวงมหาดไทย 
          ประกาศซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีขอแจงการเกิด หรือ  
          ผูท่ีไดรับมอบหมาย) 
    (2) กรณีมอบหมายใหแจงแทนใหเรียกหลักฐาน 
       - บัตรประจําตัวของผูมอบและ  
            ผูรับมอบ 
          - หนังสือมอบหมาย  

 (3) สําเนาทะเบียนบานของหนวยงานท่ีใหการ 
      อุปการะหรือดูแลชวยเหลือเด็ก 
 (4) หลักฐานการรับตัวเด็กของหนวยงานท่ี 
      ดูแลหรืออุปการะเด็ก  
 (5) รูปถายของเด็ก จํานวน 1  รปู 
 (6) พยานบุคคล 
 (7) หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับตัวเด็กท้ังพยาน 
      เอกสารและวัตถุพยาน (ถามี) 

1.2. กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวน 

ตามเอกสารอางอิง 
ขอ ๑ - 4 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- 
 

1.พระราชบัญญัติการ  
   ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
   2534 มาตรา 19 
   และ มาตรา 20 
2 .กฎกระทรวง กําหนด

หลักเกณฑและวิธีการพิสจูน
สถานะการเกิด และสญัชาติ
ของ เด็กซึ่งถูกทอดท้ิงเด็ก
เรรอนหรือ   เด็กท่ีไม
ปรากฏบุพการหีรือบุพการี
ทอดท้ิงพ.ศ.๒๕๕๑ 

3.ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง   
   วาดวยการจัดทําทะเบียน 
   ราษฎร พ.ศ. 2535(รวม 
   แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5  
   พ.ศ.2551)ขอ 59/1 
4.หนังสือสํานักทะเบียนกลาง   
   ท่ี มท 0310.1/ว10 ลง 
   วันท่ี 1 เมษายน 2545 

-ตรวจสอบหลักฐาน 
 -กดบัตรคิว 
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2 

 
 

 90 วัน 2. ตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนบันทึกปากคํา 
2.1  ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
2.2  ตรวจสอบรายการบุคคลในฐานขอมูลการ

ทะเบียนราษฎรวามีการแจงการเกิดและ
รายการบุคคลของเด็กท่ีขอแจงการเกิดใน
ทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม 

2.3  สอบสวนผูแจงและพยานบุคคลท่ีเก่ียวของให
ทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติของเด็กและ
บิดา มารดา 

2.4  จัดทําคําคอง (ท.ร.31) และออกใบรับแจง
การเกิด (ท.ร.100) ใหกับ 

       ผูแจงการเกิด 
2.5  ตรวจสอบความสมบูรณของประเด็นการ

สอบสวนพยานบุคคลและรวบรวมหลักฐาน 
พรอมเสนอความเห็นไปยังผูอํานวยการเขต
ภายใน 60 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงการเกิด
โดยใหสรุปความเห็นพรอมระบุเหตุผล
ประกอบวาเด็กท่ีขอแจงการเกิดเปนผูเกิดใน
ราชอาณาจักรหรือไม เปนผูมีสญัชาติไทย
หรือไมไดสัญชาตไิทย หรือไมสามารถยืนยัน
สถานะการเกิดและสัญชาติของเดก็ 

 

- หลกัฐานเอกสารทุก   
   รายการถูกตองตาม   
   เอกสารอางอิง 1 - 4 
 - ป.ค.14 ท่ีม ี
   รายการถูกตอง 
 ครบถวน 

 

- นาย
ทะเบียน 

- ป.ค.14 
- ท.ร..31 
- ท.ร.100 
 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 
- จัดทําคํารอง 
- ออกใบรับแจงการเกิด 
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2.6  ผูอํานวยการเขตพิจารณาพิสูจนสถานะการ
เกิดและสญัชาติของเด็กและแจงผลใหนาย
ทะเบียนทราบภายใน 30 วัน 

2.7  กรณผีลการพิจารณาระบุวาเด็กท่ีแจงเกิดเปน
ผูท่ีเกิดในราชอาณาจักรและเปนผูมีสัญชาติ
ไทย ใหนายทะเบียนออกสูติบัตร ท.ร.1 
หรือ ท.ร.2 แลวแตกรณีใหแกผูแจง โดยลง
รายการเก่ียวกับเด็ก บิดาและมารดาเทาท่ี
ทราบ รายการใดไมทราบใหทําเครื่องหมาย 
“ - ” ไว 

2.8  ถาผลการพิจารณาสถานะการเกิดและ
สัญชาติปรากฏวาเด็กท่ีแจงการเกิดเปนผูท่ี
เกิดในราชอาณาจักรไทยแตไมไดรบัสัญชาติ
ไทยใหออกสูติบัตร ท.ร.3  

2.9  เพ่ิมช่ือเด็กท่ีเกิดเขาในทะเบียนบาน ท.ร.14 
หรือ ท.ร.13 ของหนวยงานหรือสถาน
สงเคราะห แลวแตกรณ ี

2.10 กรณผีูอํานวยการเขตแจงผลการพิจารณาวา
เด็กท่ีแจงการเกิดไมไดเกิดในราชอาณาจักร
และไมไดรับสัญชาตไิทย หรือไมอาจพิสูจน
สถานะการเกิดและสัญชาติของเดก็ไดใหนาย
ทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติ (ท.ร.38 ก) 
ใหเด็กเปนบุคคลประเภท 0 โดยใชเลขท่ี
บานของหนวยงานท่ีสงเคราะห 

 

  ผูอํานวย
การเขต 

 
นาย

ทะเบียน 
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2.11 กรณีเด็กท่ีอยูในการสงเคราะหหรืออุปการะ
ของบุคคลหรือหนวยงานเอกชนท่ีไมปรากฏ
ช่ือตามประกาศกระทรวง 

       มหาดไทยใหนายทะเบียนทองถ่ินยกคํารอง
ขอแจงการเกิด และแนะนําผูรองใหยื่นคํา
รองขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบานกรณีเด็ก
อนาถาตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางวา
ดวยการจดัทําทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 
ขอ 98 

 

     

3   3. การพิจารณาอนุญาต 
    3.1 กรณอีนุญาต 
       (1) จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
       (2) พิมพสูติบัตรและใหผูแจงลงลายมือช่ือ 

     -  บุคคลสัญชาตไิทยใชแบบพิมพ ท.ร.๑   
        หรือ ท.ร.๒ แลวแตกรณ ี
 -   กรณีไมไดสัญชาตไิทยใชแบบพิมพ ท.ร.3 
  (3)  มอบเอกสารสตูิบัตรและสําเนาทะเบียนบาน

ใหผูแจง 
   3.2 กรณไีมอนุญาต 
         ใหแจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจดาํเนินการ 
          ได และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งภายใน 15  
         วัน รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง 
 

- ตรวจสอบ  
  ความถูกตอง 
  ของคํารอง 
  กับหลักฐาน 
- บันทึกผลการ 
  พิจารณาและ 
  ลงลายมือช่ือ 
  นายทะเบียน  
  ในสูติบัตร  
 

 

-ผูแจงตรวจสอบ   
 สูติบัตรให 
 ถูกตอง 
 ครบถวน 
-ผูรับบริการและ 
ผูบังคับบัญชา 
สุมจับเวลาการ
ใหบริการ 
 
 

นาย
ทะเบียน 

 

- สูติบัตรตาม 
    ประเภท  
    บุคคล 
    
 
 
 
 
 
 
- ท.ร.31 
- ท.ร.100 

- 
 

มอบเอกสาร 

 

- สแกนเอกสาร   
- พิมพสูติบัตร 

 

การพิจารณาอนุญาต 
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๑. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

๑.๔ กระบวนการยอยการรับแจงการเกิด > ๑.๔.๗ การออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.20/1) 
คุณสมบัติของผูท่ีจะขอหนังสือรบัรองการเกิด 

  (๑)  เกิดในประเทศไทยแตไมไดแจงการเกิด หรือ 
      (๒) เคยแจงการเกิดแลวแตไมมีสตูิบัตรหรือสตูิบัตรชํารุด สูญหาย และสํานักทะเบียนท่ีเก่ียวของไมสามารถคัดสําเนาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดได 
ผูย่ืนคําขอ 

(๑) ผูท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปบริบูรณสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได 
       (๒)  ถาผูขอหนังสือรับรองการเกิดอายไุมเกิน 15 ปบริบูรณใหบิดา หรือมารดา หรือผูปกครองท่ีอุปการะเลีย้งดูเด็กเปนผูยื่นคําขอแทน 
สํานักทะเบียนท่ีย่ืนเรื่อง  สํานักทะเบียนทองถ่ินแหงท่ีผูน้ันเกิดหรือท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนบานหรือมภีูมลิําเนาอยูปจจุบัน 
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1 

 
 

 

- 
 

๑.ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 
  1.1 ตรวจสอบหลักฐาน  
    (1) บัตรประจําตัวของผูแจง (ถามี)       
   (2) บัตรประจําตัวของบิดา มารดา ผูแจง (ถามี) 
    (3) สําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14 หรือ ท.ร.13)              
         หรือสําเนาทะเบียนประวัต ิ(ท.ร.38 ท.ร. 
         38/1 ท.ร.38 ก. หรือ ท.ร.38 ข)  
    (4) รูปถายหนาตรงขนาด 2 น้ิวจํานวน 2 รูป 
    (5) หลักฐานเท่ีแสดงวาเปนผูท่ีเกิดใน  
         ราชอาณาจักรไทย (ถามี) เชน หนังสือรับรอง  
         การ เกิด (ท.ร.1/1) หลักฐานการข้ึนทะเบียน 
         ทหาร (ส.ด.9) หลักฐานการศึกษา ใบสําคัญ 
         ถ่ินท่ีอยู ใบสําคัญประจําตวัคนตางดาว       
         เปนตน 
    (6) หลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนช่ือตัว 

(7)  พยานบุคคล 

 1.2. กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

 

 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวน 

ตามเอกสารอางอิง 
ขอ ๑ - ๒ 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- 
 

๑.พระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.
2534 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 
มาตรา 20/1  

๒.ประกาศสํานักทะเบียน
กลาง เรื่อง หลักเกณฑ 
เง่ือนไขและวิธีการในการ
ขอหนังสือรับรองการเกิด
ตามมาตรา 20/1 แหง
พระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร  พ.ศ.
2534 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2551 

 

-ตรวจสอบหลักฐาน 
 -กดบัตรคิว 
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2  105 วัน 2. จัดทําคํารอง ( ท.ร. 31) คํารอง ท.ร.31 
ท่ีมีรายการ 

ถูกตอง ครบถวน 

- นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.31  

 
 

3 
 
 
 

 3. ตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนบันทึกปากคํา 
3.1 ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
3.2 ออกใบรับเรื่องใหแกผูขอไวเปนหลักฐานโดย

อาจใชวิธีการถายเอกสารคําขอแลวลงลายมือ
ช่ือรับรองสําเนา 

3.3  ตรวจสอบช่ือและรายการบุคคลของผูขอ
หนังสือรับรองการเกิดวาหลักฐานท่ียื่นไวมี
รายการถูกตองตรงกับฐานขอมูลทะเบียน
ราษฎรหรือไม 

 3.4  สอบสวนพยานบุคคลท่ีเก่ียวของไดแก ผูขอ
หนังสือรับรองการเกิด บิดา มารดา หรือ
ผูปกครองท่ีอุปการะเลี้ยงดู และพยานบุคคลท่ี
นาเช่ือถือซึ่งรูเห็นการเกิด สามารถ.ใหขอมูล
เก่ียวกับสถานะการเกิด สถานท่ีเกิด และ
ประวัติความเปนมาของบิดามารดา 

3.5  ถาผูขอหนังสือรับรองฯ เกิดในสํานักทะเบียน
อ่ืน และไมอาจนําพยานหลักฐานหรือพยาน
บุคคลมาใหทําการสอบสวนได  ใหนาย-
ทะเบียนสงประเด็นใหสํานักทะเบียนท่ี
เก่ียวของตรวจสอบและสอบสวนแทน 

 

- หลกัฐานเอกสารทุก   
   รายการถูกตองตาม   
   เอกสารอางอิง 1 - 2 
 - ป.ค.14 ท่ีม ี
   รายการถูกตอง 
 ครบถวน 

 

- นาย
ทะเบียน 

ป.ค.14 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 

จัดทําคํารอง 
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3.6  เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเหน็วาหลักฐาน
เพียงพอท่ีจะเช่ือไดวาผูขอเปนผูท่ีเกิดใน
ประเทศไทย ใหจัดทําหนังสือรับรองการ 

      เกิดตามแบบ ท.ร.20/1 มอบใหแกผูขอ  1 
ฉบับ สวนคูฉบับใหจัดเก็บไวเปนหลักฐานท่ี
สํานักทะเบียน 

 

     

4 
 
 
 
 
 
 
 

 4. การพิจารณาอนุญาต 
   4.1 กรณอีนุญาต 
       (1) จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
       (2) จัดทําหนังสือรับรองการเกิดตาม  
              แบบ ท.ร.20/1 

(3) มอบเอกสารหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.
20/1) ใหแกผูขอ 1 ฉบับ เก็บไวเปน
หลักฐานท่ีสํานักทะเบียน 1  ฉบับ 

   4.2 กรณไีมอนุญาต  
          ใหแจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจดาํเนินการ 
          ได และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งภายใน 15  
         วัน รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง 

- ตรวจสอบ  
  ความถูกตอง 
  ของคํารอง 
  กับหลักฐาน 
- บันทึกผลการ 
  พิจารณาและ 
  ลงลายมือช่ือ 
  นายทะเบียน  
  ในหนังสือรับรอง 
  การเกิด (ท.ร.    
  20/1)   
 

 

-ผูแจงตรวจสอบ   
 หนังสือรับรอง 
 การเกิด  
 (ท.ร. 20/1)   
 ให ถูกตอง 
 ครบถวน 
-ผูรับบริการและ 
ผูบังคับบัญชา 
สุมจับเวลาการ
ใหบริการ 
 
 

นาย
ทะเบียน 

 

 ท.ร.๒๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
- ท.ร.31 

 
 

มอบเอกสาร 

 

  จัดทําเอกสาร       
    ท.ร.๒๐/๑ 

 

การพิจารณาอนุญาต 
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๑. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
๑.๕  กระบวนการยอยการรับแจงการตาย > ๑.๕.๑ การรับแจงการตายของคนตายในทองท่ีสํานักทะเบียน 

 
                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม
/บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
๑  

 
 
 
 
 

 

      - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 
 ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 
  3(๑) บัตรประจําตัวผูแจง  
  (๒) ใบรับแจงการตาย (ท.ร.4 ตอนหนา) 
  (3) หนังสือรับรองการตาย (ถามี) 
   (4) ใบรับแจงจากเจาหนาท่ีตํารวจ หรือสถาบัน 
              นิติเวช หรือหนังสืออนุญาตจากพนักงาน 
              ผูมีหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ 
              อันตราย (กรณี ตายโดยผดิธรรมชาติ หรือ 
              ตายดวยโรคติดตอ) 
  (5) หลักฐานของผูตาย (ถามี) 
  (6) หนังสือมอบหมายพรอมบัตรประจําตัวผู 
           มอบหมาย (กรณมีอบหมายใหแจงแทน) 
 4๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

หลักฐานเอกสาร  
ครบถวนถูกตอง
ตามเอกสาร 
อางอิง  
ขอ ๑-๓ 

- เจาหนาท่ี 
 

ท.ร.4  
ตอนหนา 

๑. ระเบียบสํานักทะเบียน
กลางวาดวยการจัดทํา
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ 
(รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๕๑) ขอ ๔ 
๖๑, ๖๒, ๖๓, ๖๔, ๖๙ 
๒.ระเบียบสํานักทะเบียน
กลางวาดวยการจัดทํา
ทะเบียนประวัติของคนตาง
ดาวท่ีไดรับอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗  
(รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.๒๕๔๙) ขอ ๙ 
๓. ระเบียบสํานักทะเบียน
กลางวาดวยการสํารวจและ
จัดทําทะเบียนสําหรับบุคคล
ท่ีไมมสีถานะทางทะเบียน 
พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๑๐ 

๒  
 
 

 

50 นาที ๒. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานท่ีผูแจงนํา        
    มาแสดง 
 ๒.๑ ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานท่ีผูแจง 
   นํามาแสดงกับฐานขอมูล 
 ๒.๒ จดัทําคํารอง (ท.ร.31)  
    
     
 
 
 

- คํารอง ท.ร.31 
และใบรับแจง  
ท.ร.4 ตอนหนา  
มีรายการครบถวน 
ถูกตอง 
- หลักฐานเอกสาร
ทุกรายการถูกตอง
ตามเอกสาร 
อางอิง ๑-๓ 

- นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.31 

 
 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
 - กดบัตรคิว 

 

- ตรวจสอบความถูกตอง   
  ของหลักฐาน 
- พิมพคํารอง 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

๓   ๓. การพิจารณาอนุญาต 
 23๓.๑ กรณีอนุญาต 
  ๓.๑.๑ ตรวจสอบความถูกตองของคํารอง  
                   ท.ร.31 และใบรบัแจงการตาย  
          (ท.ร.4 ตอนหนา) 
  ๓.๑.๒ จัดเก็บ (SCAN) คํารอง ท.ร.31  
          และเอกสารท่ีเก่ียวของ 
  3.1.3 พิมพมรณบัตรและใหผูแจงลงลาย 
                   มือช่ือ 
  ๓.๑.4 ตรวจสอบความถูกตองของมรณบัตร  
  3.1.5 จัดเก็บ (SCAN) มรณบัตร                    
   ๓.๑.6 จําหนายช่ือออกจากทะเบียนบาน 
                   หรือทะเบียนประวัติ (กรณผีูตาย 
                   มีช่ืออยูในเขตทองท่ี) 
   ๓.๑.๕ มอบมรณบัตร 
  ๓.๑.๖ สงมรณบัตรตอนท่ี ๒ไปยังสํานัก 
                    ทะเบียนท่ีผูตายมีช่ือในทะเบียนบาน 
                   หรือทะเบียนประวัติเพ่ือจําหนาย 
                   (กรณีผูตายมีช่ือในทองท่ีอ่ืน) 
 24๓.๒ กรณีไมอนุญาต แจงเหตุผลท่ีไมอาจ   
     ดําเนินการได และใหอุทธรณคําสัง่ภายใน   
           15 วัน พรอมบันทึกในคํารอง  

- ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
คํารองกับหลักฐาน 
- บันทึกผลการ
พิจารณาและลง
ลายมือช่ือนาย
ทะเบียนใน  
ท.ร.31 ท.ร.๔ 
ตอนหนาและ 
มรณบัตร 

- ผูแจง
ตรวจสอบ   
 มรณบัตรให 
 ถูกตอง 
 ครบถวน 

- ผูรับบริการและ 
ผูบังคับบัญชา 
สุมจับเวลาการ
ใหบริการ 
 

 

นาย
ทะเบียน 

 

มรณบัตร
ตามประเภท

บุคคล 

 

 
 

 
 

มอบเอกสาร 

 

พิมพมรณบัตร 

การพิจารณา 
อนุญาต 



สอบสวน 
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๑. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
๑.๕  กระบวนการยอยการรับแจงการตาย > ๑.๕.๒ การรับแจงการตายกรณีมีการตายและไมทราบวาคนตายเปนใคร 

 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 

 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
๑  

 
- 

 
 
 
 
 
 
๓ ช่ัวโมง 
 

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
 ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 
  (๑) บัตรประจําตัวผูแจง  
  (๒) ใบรับแจงการตาย (ท.ร.4 ตอนหนา) 
  (3) เอกสารท่ีเก่ียวของกับคนตาย (ถามี) 
 ๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

หลักฐานเอกสาร  
ครบถวนถูกตอง
ตามระเบียบฯ  
ขอ ๖๕,๖๙ 

- เจาหนาท่ี 
 

ท.ร.4  
ตอนหนา 

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง
วาดวยการจดัทําทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕  
(รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๕๑)  
ขอ ๔,๖๕,๖๙ 

 
 ๒ 

 

๒. สอบสวนผูแจงเก่ียวกับเหตุการณท่ีมีการตายและ 
    สถานท่ีเกิดเหตลุักษณะทางกายภาพของคนตาย  
    ความสัมพันธระหวางผูแจงกับคนตาย 

- - นาย
ทะเบียน 

 

ป.ค.๑๔ 

๓  ๓. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานท่ีผูแจงนํา      
    มาแสดง 
   ๓.๑ ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานท่ีผูแจง 
          นํามาแสดงกับฐานขอมูล 
   ๓.๒ จัดทําคํารองตาม  (ท.ร.31) 
    
     
 

- คํารอง ท.ร.31 
และใบรับแจง 
ท.ร.๔ ตอนหนา  
มีรายการครบถวน 
ถูกตอง 
- หลักฐานเอกสาร
ทุกรายการถูกตอง
ตามระเบียบฯ  
ขอ ๖๕,๖๙ 

- นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.31 

 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
 - กดบัตรคิว 

 

- ตรวจสอบความถูกตอง   
  ของหลักฐาน 
- พิมพคํารอง 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 

๔ 
    
  

 ๔. การพิจารณาอนุญาต 
  ๔.๑ กรณอีนุญาต 
  ๔.๑.๑ ตรวจสอบความถูกตองของ 
           คํารอง ท.ร.31 และใบรับแจง   
                     ท.ร.๔ ตอนหนาโดยรอ 
                     การออกมรณบัตรไวจนกวาจะ 
           ทราบวาคนตายเปนใคร                    
  ๔.๑.๒ จัดเก็บ (SCAN) คํารอง ท.ร.31  
           และเอกสารท่ีเก่ียวของ   
  4.1.3 มอบคํารอง ท.ร.๔ ตอนหนา 
 ๔.๒ กรณไีมอนุญาต แจงเหตผุลท่ีไมอาจ 
           ดําเนินการได และใหอุทธรณคําสั่งภายใน  
           15 วัน พรอมบันทึกในใบรับแจง  

 

- ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
คํารองกับหลักฐาน 
- บันทึกผลการ
พิจารณาและลง
ลายมือช่ือนาย
ทะเบียนใน ท.ร.๔ 
ตอนหนา 

- ผูแจง
ตรวจสอบ 
ท.ร.๔  
ตอนหนา 
ท่ีมีรายการ
ถูกตอง
ครบถวน 
- ผูรับบริการ
และผูบังคับ 
บัญชา สุมจับ
เวลาการ
ใหบริการ 
 

นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.๔ 
ตอนหนา 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

มอบเอกสาร 

 

การพิจารณา 
อนุญาต 



สอบสวน 
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๑. กระบวนการใหบริการงานทะเบียนราษฎร 

๑.๕  กระบวนการยอยการรับแจงการตาย > ๑.๕.๓ การรับแจงการตายกรณีมีเหตุเชื่อไดวามีการตายแตยังไมพบศพ 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
๑  

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๓ ช่ัวโมง 

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
 ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 
  64(๑) บัตรประจาํตัวผูแจง  
  (๒) ใบรับแจงการตาย ท.ร.4 ตอนหนา 
  (3) สําเนาทะเบียนบานท่ีมีช่ือคนตาย(ถามี) 
      (4) หลักฐานท่ีเก่ียวของกับคนตาย (ถามี) 
 65๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 
 

หลักฐานเอกสาร  
ครบถวนถูกตอง
ตามระเบียบฯ  
ขอ ๖๖,๖๙ 

- เจาหนาท่ี 
 

ท.ร.๔   
ตอนหนา 

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง
วาดวยการจดัทําทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕  
(รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๕๑)  
ขอ ๔, ๖๖,๖๙ 

 
 
 
 ๒  ๒. สอบสวนผูแจงใหทราบถึงมลูเหตุท่ีทําใหเช่ือวาม ี

    การตายและความสมัพันธระหวางผูแจงกับคน 
    ตาย 

- - นาย
ทะเบียน 

 

ป.ค.๑๔ 

๓  ๓. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานท่ีผูแจงนํา       
    มาแสดง 
   ๓.๑ ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานท่ีผูแจง 
          นํามาแสดงกับฐานขอมูล 
   ๓.๒ จัดทําคํารอง ( ท.ร.31) 
    
     
 
 

- คํารอง ท.ร.31 
และใบรับแจง 
ท.ร.๔ ตอนหนา  
มีรายการครบถวน 
ถูกตอง 
- หลักฐานเอกสาร
ทุกรายการถูกตอง
ตามระเบียบฯ ขอ 
๖๖,๖๙ 

- นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.31   

 

 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
 - กดบัตรคิว 

 
 

 

 

พิมพคํารอง 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
๔   ๔. การพิจารณาอนุญาต 

 85๔.๑ กรณอีนุญาต 
  ๔.๑..๑ ตรวจสอบความถูกตองของคํารอง     
                   ท.ร.31 และใบรบัแจง ท.ร.๔  
                   ตอนหนา  
  ๔.๑.๒  จัดเก็บ (SCAN) คํารอง ท.ร.31 
            และเอกสารท่ีเก่ียวของ                
  4.1.3 มอบคํารอง ท.ร.๔ ตอนหนา 
  ๔.๑.4 กรณีบุคคลท่ีเช่ือวาตายมีช่ือใน 
                  ทะเบียนบานของสํานักทะเบียนให 
                  จําหนายรายการในทะเบียนบาน 
                  และฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร 
                  ตามแบบ ท.ร.๙๗ โดยหมายเหต ุ
                  ดวยขอความวา “รับแจงการตายไว 
                  แตยังไมพบศพ” 
  ๔.๑.5 กรณีคนตายท่ีช่ือในทะเบียนบาน 
                  ของสํานักทะเบียนอ่ืนใหแจงเปน 
                  หนังสือไปยังสํานักทะเบียนน้ันเพ่ือ 
                  จําหนายรายการบุคคลในทะเบียน 
                  บานและฐานขอมลูการทะเบียน 
                  ราษฎร 
 86๔.๒ กรณไีมอนุญาต แจงเหตุผลท่ีไมอาจ 
           ดําเนินการได และใหอุทธรณคําสั่งภายใน  
           15 วัน พรอมบันทึกในใบรับแจง  

 

- ตรวจสอบ
ความถูกตองของคํา
รองกับหลักฐาน 
- บันทึกผลการ
พิจารณาและลง
ลายมือช่ือนาย
ทะเบียนใน ท.ร.๔ 
ตอนหนา  

 
 

- ผูแจง
ตรวจสอบ 
ท.ร.๔  
ตอนหนา 
ท่ีมีรายการ
ถูกตอง
ครบถวน 
- ผูรับบริการ
และผูบังคับ 
บัญชา        
สุมจับเวลา
การใหบริการ 
 

นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.๔  
ตอนหนา 

 

มอบเอกสาร 

 

การพิจารณา 
อนุญาต 



สอบสวน 
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๑. กระบวนการใหบริการงานทะเบียนราษฎร 

๑.๕ กระบวนการยอยการรับแจงการตาย > ๑.๕.๔ การรับแจงการตายกรณีคนท่ีตายในทองท่ีสํานักทะเบียนอ่ืน 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

มาตรฐาน  
คุณภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
๑  

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ ช่ัวโมง  

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
 ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 
  (๑) บัตรประจําตัวผูแจง  
  (๒) ใบรับแจงการตาย ท.ร.4 ตอนหนา 
  (3) บัตรประจําตัวของคนตาย (ถามี) 
  (4) สําเนาทะเบียนบานท่ีมีช่ือคนตาย(ถามี) 
  (5) หนังสือรับรองการตายตามแบบ  
      ท.ร.๔/๑ ของสถานพยาบาลท่ีคนตาย 
       เขารับการรักษากอนตาย   
  (6) ผลการตรวจ ดีเอ็นเอ ท่ีสามารถบงบอก
      ตัวบุคคลของคนตาย 
   (7) พยานหลักฐานอ่ืน (ถามี) เชน รูปถาย 
      งานศพของคนตาย 
 ๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

หลักฐานเอกสาร  
ครบถวนถูกตอง
ตามระเบียบฯ  
ขอ ๖๔/๑,๖๙ 

- เจาหนาท่ี 
 

ท.ร.๔  
ตอนหนา 

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง 
วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร 
พ.ศ.๒๕๓๕ 
 (รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๕๑)  
ขอ ๔, ๖๔/๑, ๖๙  

 
 
 
 

๒  ๒. สอบสวนผูแจงและพยานบุคคลไมนอยกวาสอง 
    คนใหทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับสาเหตุท่ีไมแจง 
    การตายท่ีสํานักทะเบียนทองท่ีท่ีมีการตายหรือ 
    พบศพ ประวัติและภมูิลําเนาของคนตาย 
    ความสัมพันธระหวางผูแจงกับคนตาย 

- - นาย
ทะเบียน 

 

ป.ค.๑๔ 

๓  ๓. ตรวจสอบความถูกตองของหลกัฐานท่ีผูแจงนํา 
มาแสดง 
   ๓.๑ ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานท่ีผูแจง 
          นํามาแสดงกับฐานขอมูล 
   ๓.๒ จัดทําคํารอง ( ท.ร.31) 
 
    
     

- คํารอง ท.ร.31 
และใบรับแจง 
ท.ร.๔ ตอนหนา  
มีรายการครบถวน 
ถูกตอง 
- หลักฐาน
เอกสารทุก
รายการถูกตอง
ตามระเบียบฯ  
ขอ ๖๔/๑,๖๙ 

- นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.31 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
 - กดบัตรคิว 

 
 

 

พิมพคํารอง 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
๔. การพิจารณาอนุญาต 
 ๔.๑ กรณอีนุญาต 
  ๔.๑.๑ ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถ ูก ต อ ง ข อ ง ค ํา ร อ ง   
           ท . ร . 3 1  แ ล ะ ใ บ ร ับ แ จ ง  ท ร .๔  ต อ น ห น า  
   ๔ .๑ .๒  จัดเก็บ (SCAN) คํารอง ท.ร.31  
           และเอกสารท่ีเก่ียวของ   
  4 .1 .3  พ ิม พ ม ร ณ บ ัต ร แ ล ะ ใ ห ผ ูแ จ ง ล ง ล า ย ม ือ ช ื่อ      
  ๔๑.4 ตรวจสอบความถูกตองของมรณบัตร 
  4.1.5 จัดเก็บ (SCAN) มรณบัตร                     
  ๔.๑.6 จําหนายช่ือออกจากทะเบียนบาน 
                   หรือทะเบียนประวัติ (กรณผีูตาย 
                   มีช่ืออยูในเขตทองท่ี) 
  ๔.๑.7  มอบมรณบัตร 
  ๔.๑.8 เก็บคาธรรมเนียม ๒๐ บาท 
  ๔.๑.9 สงมรณบัตรตอนท่ี ๒ ไปยงัสํานัก 
                   ทะเบียนท่ีผูตายมช่ืีอในทะเบียน 
                   บานหรือทะเบียนประวัติเพ่ือ 
                   จ ํา ห น า ย (ก ร ณ ีผ ูต า ย ม ีช ื่อ ใ น ท อ ง ท ี่อ ื่น )   
 ๔.๒ กรณไีมอนุญาต แจงเหตผุลท่ีไมอาจ   
          ดําเนินการได และใหอุทธรณคําสั่งภายใน        
          15 วัน พรอมบันทึกในคํารอง  

 

 
- ท.ร.๔  
ตอนหนา  
มีความครบถวน 
ถูกตอง 
- มีการลงลายมือ
ช่ือนายทะเบียนใน
คํารอง ทร.๔  
ตอนหนา และ
มรณบัตร  
 

 
 

 
-ผูแจง
ตรวจสอบ   
 มรณบัตรให 
 ถูกตอง 
 ครบถวน 

-ผูรับบริการและ 
ผูบังคับบัญชา 
สุมจับเวลาการ
ใหบริการ 
 

 

 
นาย

ทะเบียน 
 

 
-มรณบัตร
ตามประเภท
บุคคล 
- ใบเสร็จ 
รับเงิน
คาธรรมเนียม 

 

 
 
 
 
 
 

มอบเอกสาร 

 

  พิมพมรณบัตร 

  เก็บคาธรรมเนียม 

การพิจารณา 
อนุญาต 
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๑. กระบวนการใหบริการงานทะเบียนราษฎร 

๑.๕  กระบวนการยอยการรบัแจงการตาย > ๑.๕.๕ การเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ 

                                     
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
 ร ะยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
๑   

 
 
 
 
 
50 นาที 

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
  ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 
     (๑) บัตรประจําตัวผูแจง  
     (๒) ใบมรณบัตร 
   ๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

หลักฐานเอกสาร  
ครบถวนถูกตอง
ตามระเบียบฯ  
ขอ ๖๙ 

- เจาหนาท่ี 
 

- ระเบียบสํานักทะเบียน
กลางวาดวยการจัดทํา
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.
๒๕๓๕(รวมแกไขเพ่ิมเติม
ถึงฉ บ ับ ท ี่ ๕  พ .ศ .๒ ๕ ๕ ๑ )  

 ขอ ๔, ๖๙ 
 

 
 
 

๒  ๒. ตรวจสอบความถูกตองของหลกัฐานท่ีผูแจงนํา มาแสดง 

   ๒.๑ ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานท่ีผูแจง 
          นํามาแสดงกับฐานขอมูล 
   ๒.๒  จัดทําคํารอง ( ท.ร.31) 
    
 

- คํารอง ท.ร ๓๑  
ตอนหนามีรายการ
ครบถวน ถูกตอง 
- หลักฐานเอกสาร
ทุกรายการถูกตอง
ตามระเบียบฯ  
ขอ ๖๙ 

- นาย 
ทะเบียน 

 

คํารอง  
ท.ร.๓๑ 

๓  
 

๓. การพิจารณาอนุญาต 
    ๓.๑ กรณีอนุญาต 
         ๓.๑.๑ ตรวจสอบความถูกตองของคํารอง ท.ร.๓๑ 
         ๓.๑.๒ จดัเก็บ (SCAN) คํารอง ท.ร.31  
       และเอกสารท่ีเก่ียวของ   
         3.1.3 บันทึกการอนุญาตไวในมรณบัตร 
         ๓.๑.4 คืนมรณบัตร                    
   ๓.๒ กรณีไมอนุญาต แจงเหตุผลท่ีไมอาจ  
         ดําเนินการได และใหอุทธรณคําสั่งภายใน       
         15 วัน พรอมบันทึกในคํารอง  

 

- คํารองท.ร.๓๑ มี
ความครบถวน 
ถูกตอง 
- มีการลงลายมือ
ช่ือนายทะเบียน ใน
คํารอง ท.ร.๓๑และ
มรณบัตร  
 
  

-ผูแจงตรวจสอบ   
 มรณบัตรให 
 ถูกตอง 
 ครบถวน 
-ผูรับบริการและ 
ผูบังคับบัญชา 
สุมจับเวลาการ
ใหบริการ 
 

นาย 
ทะเบียน 

 

- 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
 - กดบัตรคิว 

 

 

พิมพคํารอง 

มอบเอกสาร 

 

การพิจารณา 
อนุญาต 



- 131 - 
1. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.6 กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู >1.6.1. การแจงยายออกกรณีปกติท่ัวไป 

 

 
ท่ี 
 

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

1 
 

 - 1.ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 
1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
(1)บัตรประจําตัวของเจาบาน 
(2)กรณมีอบหมายใหเรียก 
- บัตรประจาํตัวของผูมอบและผูรบัมอบหมาย 
 -  หนังสือมอบหมาย(ถามี) 
- หากผูรับมอบหมายไมมีช่ืออยูในทะเบียน 
บาน ตองมีหนังสือมอบหมายจากเจาบาน 
 (3)สําเนาทะเบียนบาน 
1.2  กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวนตาม
ระเบียบฯ ขอ 7, 
78,79 

- 

 

เจาหนาท่ี - 1. พ.ร.บ.การทะเบียน 
ราษฎร พ.ศ. 2534  
และแกไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.  
2551 มาตรา 30 
2.ระเบียบสํานักทะเบียน 
กลางวาดวยการจัดทํา 
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.  
2535 (รวมแกไข 
เพ่ิมเตมิถึง  ฉบับท่ี  5 
พ.ศ.  2 5 5 1)ขอ 4,7, 
78และ 79 
3. หนังสือสํานักทะเบียน 
กลาง ท่ี มท  
0310.1/ว.12  
ลว. 29 ก.ย. 2541 

2  50 นาที 2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเอกสารท่ีผูแจง 
นํามาแสดง 
    2.1 ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเอกสาร                  
          ท่ีผูแจงนํามาแสดงกับฐานขอมูล 
    2.2 จัดทําคํารอง(ท.ร.31) 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองทุกรายการ
ตามระเบียบฯ ขอ 
7,78,79 

 

- นาย 
ทะเบียน 

ท.ร.31 

 
 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 
 

ตรวจสอบความ 
ถูกตองของหลักฐาน 

พิมพคํารอง 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

ระยะ 
เวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/

บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
๓  

 

 

3. การพิจารณาอนุญาต 
 3.1  กรณีอนุญาต 
           (1)จัดเก็บ (Scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 

(2)พิมพใบแจงการยายท่ีอยูตอนท่ี 1,2และ 
ใหผูแจงลงลายมือช่ือ 
(3)จําหนายรายการคนยายออกโดยประทับคําวา  
“ยาย” สีนํ้าเงินหนารายการคนยายออกใน 
สําเนาทะเบียนบาน 

(4) ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารกอน 
สงมอบใบแจงการยายท่ีอยูตอน 1 และ 2  
พรอมเอกสารหลักฐานประกอบการแจงคืน 
ใหกับผูแจง 
3.2 กรณไีมอนุญาต  
แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจดําเนินการ 
ไดและแจงสิทธิในการอุทธรณคําสัง่ภายใน 15 วัน 
 

 

- ตรวจสอบความ 
ถูกตองของการ
บันทึกรายการ
ในฐานขอมูล 

- บันทึกผลการ
พิจารณาและ
ลงลายมือช่ือ
นายทะเบียนใน
ใบแจงยายท่ีอยู
และสาํเนา
ทะเบียนบาน 

 

-เอกสารครบถวน
ถูกตอง  

-ผูรับบริการและ
ผูบังคับบัญชา 
สุมจับเวลาการ
ใหบริการ 

นาย
ทะเบียน 

ท.ร.6 ตอน1 
และ2 

 

. 
 
 
 
 

มอบเอกสาร 

พิจารณาอนุญาต 

พิมพใบแจงการยายท่ีอยู 

 
 

จัดเก็บ (Scan) 
เอกสารท่ีเก่ียวของ 
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1. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.6 กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู >1.6.2. การแจงยายออกและยายเขาภายในเขตเดียวกัน 

 

ท่ี 
 

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

 
 

1 
 
 

- 

 
1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 
    1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
 (1)บัตรประจําตัวของผูแจง    
 (2)บัตรประจําตัวของเจาบานและสําเนา 
ทะเบียนบานท่ีจะแจงยายออกและยายเขา 

(3)หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิกรณบีานท่ียายเขา 
ไมมเีจาบาน 

(4)กรณมีอบหมายใหเรียก 
- บัตรประจาํตัวของผูมอบและผูรบัมอบหมาย 
 -  หนังสือมอบหมาย(ถามี) 
- หากผูรับมอบหมายไมมีช่ืออยูในทะเบียนบาน   

ตองมีหนังสือมอบหมายจากเจาบาน 
1.2 กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวนตาม
ระเบียบ ขอ 7, 
79,84,87 

- เจาหนาท่ี - 1. พ.ร.บ.การทะเบียน 
ราษฎร พ.ศ. 2534  
และแกไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.  
2551 มาตรา 30 
2.ระเบียบสํานักทะเบียน 
กลางวาดวยการจัดทํา 
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.  
2535 (รวมแกไข 
เพ่ิมเตมิถึง  ฉบับท่ี  5 
พ…ศ.  2 5 5 1)ขอ 4,7, 
78และ 79 
3. หนังสือสํานักทะเบียน 
กลาง ท่ี มท  
0310.1/ว.12  
ลว. 29 ก.ย. 2541 

2  50 นาที 
 

2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเอกสารท่ีผูแจงนํามา 
    2.1 ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเอกสาร                  
          ท่ีผูแจงนํามาแสดงกับฐานขอมูล 
    2.2 จัดทําคํารอง(ท.ร.31) 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองทุกรายการ
ตามระเบียบฯ 
ขอ 7,79,84,87 

 นาย
ทะเบียน 

ท.ร.31 

 

- ตรวจสอบลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 
 

ตรวจสอบความถูกตอง
ของหลักฐาน 

พิมพคํารอง 
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ท่ี 
 

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

3   3. การพิจารณาอนุญาต 
    3.1 กรณีอนุญาต 
(1) จัดเก็บ (Scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 

(2)พิมพใบแจงการยายท่ีอยูตอนท่ี 1และใหผูแจง 
ลงลายมือช่ือ 
(3)จําหนายรายการคนยายออกโดยประทับคําวา  
“ยาย” สีนํ้าเงินหนารายการคนยายออกในสําเนา 
ทะเบียนบาน 
(4)เพ่ิมช่ือเขาในทะเบียนบานท่ียายเขา 

(5)ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและสงมอบ  
สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมเอกสาร  
หลักฐานประกอบการแจงคืนใหกับผูแจง 

3.2 กรณไีมอนุญาต  
แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจดําเนินการ 
          ไดและแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งภายใน 15 วัน 
     

- ตรวจสอบความ 
ถูกตองของการ
บันทึกรายการ
ในฐานขอมูล 

- บันทึกผลการ
พิจารณาและ
ลงลายมือช่ือ
นายทะเบียนใน
ใบแจงยายท่ีอยู
และสาํเนา
ทะเบียนบาน 

 

- เอกสารครบ 
ถวนถูกตอง    
- ผูรับบริการ  
และผูบังคับ  
บัญชา สุมจับ 
เวลาการให  
บริการ 

นาย
ทะเบียน 

ท.ร.6 ตอน1      
และ2 

 

 

การพิจารณา 
อนุญาต 

มอบเอกสาร 

พิมพใบแจงการยายท่ีอยู 

จัดเก็บ (Scan) 
เอกสารท่ีเก่ียวของ 
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1. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
1.6 กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู > 1.6.3. การแจงยายออกจากทะเบียนบานกลาง กรณีไมสอบสวน 

 

 
ท่ี 
 

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

1  - 

 
1.  ตรวจสอบหลักฐานท่ีจดุประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 
   1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
(1)  บัตรประจําตัวของผูแจงหรือหลักฐานท่ีแสดงให 
เห็นวาผูแจงเปนบุคคลคนเดียวกันกับผูท่ีมีช่ือใน   
           6ทะเบียนบานกลาง 

(2)  หนังสือมอบหมายและบัตรประจําตัวของผูรับ
มอบหมาย(กรณีมอบหมาย) 

 (3) หลักฐานท่ีแสดงวามีเหตจุําเปนท่ีไมสามารถมา
แสดงดวยตนเองได(ถาม)ี 

  1.2  กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวนตาม
ระเบียบฯ ขอ 
79,85 

- เจาหนาท่ี - 1. พ.ร.บ.การทะเบียน 
ราษฎร พ.ศ. 2534  
และแกไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.  
2551 มาตรา 30 
2.ระเบียบสํานักทะเบียน 
กลางวาดวยการจัดทํา 
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.  
2535 (รวมแกไข 
เพ่ิมเตมิถึง  ฉบับท่ี  5 
พ . ศ. 2 5 5 1)ขอ79,85 
3. หนังสือสํานักทะเบียน 
กลาง ท่ี มท  
0310.1/ว.19 
ลว. 8 ก.ค.2545 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
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ท่ี 
 

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

2  50 นาที 
 
 
 
 
 
 

2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเอกสารท่ีผูแจง 
นํามาแสดง 
    2.1  ตรวจสอบหลักฐานของผูแจงและฐานขอมลู 
           วาผูแจงยายเปนบุคคลคนเดียวกันกับผูท่ีมีช่ือ 
           ในทะเบียนบานกลางหรอืไม 
2.2  จัดทําคํารอง (ท.ร.31)               

 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองทุกรายการ
ตามระเบียบฯ ขอ 
79,85  

- นายทะเบียน   

3  3. การพิจารณาอนุญาต 
  3.1 กรณอีนุญาต 
(1)  จัดเก็บ (Scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
(2)พิมพใบแจงการยายท่ีอยู ตอน1,2และ 
ใหผูแจงลงลายมือช่ือ 
(3)  มอบใบแจงการยายท่ีอยูตอน 1,2ใหผูแจง 
เพ่ือนําไปแจงยายเขาตามภูมลิําเนาท่ีอาศัย     
อยูจริง 
3.2 กรณไีมอนุญาต  
แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจดําเนินการ 
          ไดและแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งภายใน 15 วัน 

- ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
การบันทึก
รายการใน
ฐานขอมูล 

- บันทึกผลการ
พิจารณาและลง
ลายมือช่ือนาย
ทะเบียนในใบ
แจงยายท่ีอยู
และสาํเนา
ทะเบียนบาน 

-เอกสาร 
ครบถวน ถูกตอง 
ผูรับบริการ และ 
ผูบังคับบัญชา  
สุมจับเวลาการ 
ใหบริการ 

นายทะเบียน ท.ร.6 ตอน1 
และ2 

 

พิมพใบแจงการยายท่ีอยู 

มอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตอง
ของหลักฐาน 

พิมพคํารอง 

การพิจารณา 
อนุญาต 

จัดเก็บ (Scan) 
เอกสารท่ีเก่ียวของ 
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1. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.6 กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู > 1.6.4. การแจงยายออกจากทะเบียนบานกลาง กรณีท่ีตองสอบสวน - มีชื่ออยูในทะเบียนบาน 
 

 
ท่ี 
 

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

1  - 

 
1.  ตรวจสอบหลักฐานท่ีจดุประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 
   1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
(1)  บัตรประจําตัวของผูแจงหรือหลักฐานท่ีแสดงให 
เห็นวาผูแจงเปนบุคคลคนเดียวกันกับผูท่ีมีช่ือใน   
           9ทะเบียนบานกลาง(ถามี) 

(2)  บัตรประจําตัวของพยานผูใหการรับรอง 
 (3)  หนังสือมอบหมายและบัตรประจําตัวของผูรับ

มอบหมาย (กรณีมอบหมาย) 
 (4) หลักฐานท่ีแสดงวามีเหตจุําเปนท่ีไมสามารถมา

แสดงดวยตนเองได(ถาม)ี 
  1.2  กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวนตาม
ระเบียบฯ ขอ 
79,85 

- เจาหนาท่ี - 1. พ.ร.บ.การทะเบียน 
ราษฎร พ.ศ. 2534  
และแกไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.  
2551 มาตรา 30 
2.ระเบียบสํานักทะเบียน 
กลางวาดวยการจัดทํา 
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.  
2535 (รวมแกไข 
เพ่ิมเตมิถึง  ฉบับท่ี  5 
พ…ศ.  2 5 5 1)ขอ79,85 
3. หนังสือสํานักทะเบียน 
กลาง ท่ี มท  
0310.1/ว.19 
ลว. 8 ก.ค.2545 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 
 



-138- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ท่ี 
 

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

2  1 ช่ัวโมง
50 นาที 

 
 
 
 
 
 

2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเอกสารท่ีผูแจง 
นํามาแสดงและดําเนินการดังน้ี 
    2.1  จัดทําคํารอง (ท.ร.31) 
    2.2  กรณีท่ีผูแจงมีหลักฐานเอกสารแสดงตน เชน บัตร   
           ประจําตัวท่ีหมดอายุหรือชํารุดใหสอบสวนผูแจง  
           เพ่ือใหทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติของผูแจง 
           และสาเหตุท่ีผูแจงมีช่ือและรายการบุคคลใน 
           ทะเบียนบานกลาง 
     2.3 กรณไีมมหีลักฐานเอกสารท่ีใชในการแสดงตนให   
           สอบสวนพยานบุคคลผูใหการรับรองเพ่ิมเตมิอีก 
           ไมนอยกวา 1 คน เพ่ือใหทราบขอเท็จจริงวา                            
           ผูแจงยายเปนบุคคลคนเดียวกันกับผูท่ีมีช่ือใน 
           ทะเบียนบานกลาง 
     2.4 การสอบสวนตามขอ 2.2 และ 2.3 ใหหัวหนา 
           ฝายทะเบียนหรือผูรักษาการในตําแหนงสอบสวน 
           ดวยตนเอง 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองทุกรายการ
ตามระเบียบฯ ขอ 
79 , 85  

- นายทะเบียน - ท.ร.31 
- ป.ค.14 

 

3  3. การพิจารณาอนุญาต 
  3.1 กรณอีนุญาต 
(1)  จัดเก็บ (Scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
(2) พิมพใบแจงการยายท่ีอยู ตอน 1,2 และ                       
     ใหผูแจงลงลายมือช่ือ 
(3)  มอบใบแจงการยายท่ีอยูตอน 1,2ใหผูแจง 
      เพ่ือนําไปแจงยายเขาตามภูมลิําเนาท่ีอาศัยอยูจริง 
3.2 กรณไีมอนุญาต  
แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจดําเนินการ 
 ไดและแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งภายใน 15 วัน 

- ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
การบันทึก
รายการใน
ฐานขอมูล 

- บันทึกผลการ
พิจารณาและลง
ลายมือช่ือนาย
ทะเบียนในใบ
แจงยายท่ีอยู
และสาํเนา
ทะเบียนบาน 

-เอกสาร 
ครบถวน ถูกตอง 
ผูรับบริการและ 
ผูบังคับบัญชา  
สุมจับเวลาการ 
ใหบริการ 

นายทะเบียน ท.ร.6ตอน1 
และ2 

 

พิมพใบแจงการยายท่ีอยู 

มอบเอกสาร 

- ตรวจสอบความ                 
  ถูกตองของหลักฐาน 
- พิมพคํารอง 

 สอบสวนผูแจงและ
พยาน 

การพิจารณา 
อนุญาต 

จัดเก็บ (Scan) 
เอกสารท่ีเก่ียวของ 
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1. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.6 กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู > 1.6.5 การแจงยายออกจากทะเบียนบานกลาง กรณีท่ีตองสอบสวน - ถูกจําหนายชื่อออกจากทะเบียนบาน 
 
ท่ี 
 

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

1 
 
 

 - 1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 
     1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
        11(1)  บัตรประจําตัวของผูแจงหรือหลักฐานท่ีแสดงให 
เห็นวาผูแจงเปนบุคคลคนเดียวกันกับผูท่ีมีช่ือ 
              13ในทะเบียนบานกลาง 

  (2)  บัตรประจาํตัวของพยานผูใหการรับรอง 
   (3)  หนังสือมอบหมายและบัตรประจาํตัวของผูรับ   
         มอบหมาย (กรณีมอบหมาย) 
   (4) หลักฐานท่ีแสดงวามีเหตุจําเปนท่ีไมสามารถมา   
         แสดงดวยตนเองได(ถามี) 

    1.2  กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวนตาม
ระเบียบฯ ขอ 79, 
85 

- เจาหนาท่ี - 1. พ.ร.บ.การทะเบียน 
ราษฎร พ.ศ. 2534  
และแกไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.  
2551 มาตรา 30 
2.ระเบียบสํานักทะเบียน 
กลางวาดวยการจัดทํา 
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.  
2535 (รวมแกไข 
เพ่ิมเตมิถึง  ฉบับท่ี  5 
พ…ศ.  2 5 5 1)ขอ79,85 
3. หนังสือสํานักทะเบียน 
กลาง ท่ี มท  
0310.1/ว.19 
ลว. 8 ก.ค.2545 
 

 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
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ท่ี 
 

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

2  2 ช่ัวโมง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1วัน 

2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเอกสารท่ีผูแจงนํา    
มาแสดงและดาํเนินการดังน้ี 

   2.1  จัดทําคํารอง ( ท.ร. 31)  
2.2 สอบสวนผูแจงยายเพ่ือใหไดขอเท็จจริงวาผูแจง 
ยายเปนบุคคลคนเดียวกันกับผูท่ีมช่ืีอในทะเบียน 
บานกลาง 
     2.3 กรณไีมมหีลักฐานเอกสารท่ีใชในการแสดงตนและ 
ไมสามารถตรวจสอบภาพถายใบหนาจากฐานขอมูล 
ไดใหสอบสวนบุคคลท่ีหนาเช่ือถือไมนอยกวา 1 คน  
     2.4  การสอบสวนตามขอ 2.2 และ 2.3 ใหหัวหนาฝาย 
ทะเบียนรวมถึงผูรักษาการในตําแหนงเปนผู 
สอบสวนดวยตนเอง 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองทุก
รายการตาม
ระเบียบฯ 
ขอ 79,85 

 
 

- นายทะเบียน - ท.ร.31 
- ป.ค.14 
 

 

3 
 

 
 
 
 
 
4 
 

 3. การพิจารณาอนุญาต 
 3.1  กรณอีนุญาตนายทะเบียนสัง่อนุญาตใน 
           คํารอง (ท.ร. 31) 
    3.2  กรณไีมอนุญาต แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไม 
           อาจดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง 
           ภายใน 15 วัน 
 
4. การขอคืนรายการบุคคล 
     4.1 ทําหนังสือแจงสํานักทะเบียนกลางเพ่ือขอคืน 
           รายการบุคคลซึ่งตองรอใหสํานักนักทะเบียนกลาง 
           ปรับปรุงฐานขอมูลใหผูถูกจําหนายกลับมามีซื่อใน 
           ทะเบียนบานกลางตามเดิมจึงสามารถรบัแจงยาย 
           ออกได(ระยะเวลา 1 วัน ไมรวมระยะเวลา 
           ดําเนินการของสํานักทะเบียนกลาง) 
     4.2 จัดเก็บ (Scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
     4.2 พิมพใบแจงการยายท่ีอยูตอนท่ี 1,2 ใหผูแจง 
ลงลายมือช่ือและมอบใหผูแจงนําไปยายเขาตาม 
           ภูมิลําเนาท่ีอาศัยอยูจริง 

- บันทึกผลการ 
พิจารณาและ 
ลงลายมือช่ือ 
ในคํารอง (ท.ร.  
31) 
 

 
ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ของการบันทึก
รายการใน
ฐานขอมูล 

- 
 
 
 
 
 
 
เอกสาร
ครบถวนถูกตอง
ผูรับบริการและ
ผูบังคับบัญชา
สุมจับเวลาการ
ใหบริการ 

นายทะเบียน 
 
 
 
 
 
 

นายทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
ท.ร.6 
ตอน 1
และ2 

 

 

- ตรวจสอบความ                 
  ถูกตองของหลักฐาน 
- พิมพคํารอง 
- สอบสวนผูแจงและ 
  พยาน 

การพิจารณา 
อนุญาต 

การขอคืนรายการบุคคล 
 

พิมพใบแจงการยายท่ีอยู 

มอบเอกสาร 

จัดเก็บ (Scan) 
เอกสารท่ีเก่ียวของ 
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1. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
1.6 กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู > 1.6.6. การแจงยายออกของบุคคลท่ีเดินทางไปตางประเทศ 

 
 
ท่ี 
 

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

 

1  - 
 

1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 
    1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
  14(1) บัตรประจําตัวของผูแจง    
  (2) กรณีมอบหมายใหเรียก 
- บัตรประจาํตัวของผูมอบและผูรบัมอบ 
-หนังสือมอบหมาย 
  (3) หลักฐานของผูแจงท่ีแสดงวาจะเดินทาง 
 ไปตางประเทศ (ถามี) 
  (4) สําเนาทะเบียนบาน 
     1.2. กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวนตาม
ระเบียบฯ             
ขอ 79,87 

- เจาหนาท่ี - 1. พ.ร.บ.การทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.2534 
และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 
มาตรา 30 

2.ระเบียบสํานักทะเบียน 
กลางวาดวยการจัดทํา 
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
2535 (รวมแกไข
เพ่ิมเตมิ ถึงฉบับท่ี 5 
พ.ศ.2551) ขอ 
79,87 

 
 

2  
 

50 นาที 
 

2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเอกสารท่ีผูแจงนํา    
มาแสดง 

    2.1 ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเอกสาร                  
          ท่ีผูแจงนํามาแสดงกับฐานขอมูล 
    2.2 จัดทําคํารอง (ท.ร.31) 

 
 

 
 
 
 
 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองตามตาม
ระเบียบฯ  
ขอ 79,87 

 
 
 
 
 

 

- นายทะเบียน -ท.ร.31 

 
 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 
 

ตรวจสอบความ 
ถูกตองของหลักฐาน 

พิมพคํารอง 
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ท่ี 
 

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

3 

  3. การพิจารณาอนุญาต 
  3.1 กรณีอนุญาต 
(1) จัดเก็บ (Scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  (2) พิมพใบแจงการยายท่ีอยูตอน 1 และให 
    ผูแจงลงลายมือช่ือ 
 (3)จําหนายรายการคนยายออกโดยประทับคําวา 
“ยาย” สีนํ้าเงินไวหนารายการคนยายออกใน 
สําเนาทะเบียนบานรวมท้ังระบุประเทศท่ีไป 
(4) เพ่ิมช่ือบุคคลดังกลาวในทะเบียนบาน   
ช่ัวคราวของสํานักทะเบียน  
(5) มอบสําเนาทะเบียนบานคืนใหผูแจง 
 3.2 กรณไีมอนุญาต 
แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจดําเนินการ 
          ไดและแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 

 - ตรวจสอบ 
ความถูกตอง 
ของการบันทึก 
รายการใน 
ฐานขอมูล 
- บันทึกผลการ 
พิจารณาและลง 
ลายมือช่ือนาย 
ทะเบียนในใบ 
แจงยายท่ีอยู 
และสาํเนา 
ทะเบียนบาน 

 

 

- เอกสาร 
ครบถวนถูกตอง  
ผูรับบริการและ 
ผูบังคับบัญชา  
สุมจับเวลาการ 
ใหบริการ 

นายทะเบียน ท.ร.6  
ตอน1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอบเอกสาร 

การพิจารณา 
อนุญาต 

พิมพใบแจงการยายท่ีอยู 

จัดเก็บ (Scan) 
เอกสารท่ีเก่ียวของ 
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1. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
1.6 กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู > 1.6.7 การแจงยายออกโดยไมทราบท่ีอยู 

 
 
ท่ี 
 

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

1 
 
 

 - 1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 
     1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
 (1) บัตรประจําตัวของเจาบานและสําเนาทะเบียนบาน 
(2) กรณีมอบหมายใหเรียก 
- บัตรประจาํตัวของผูมอบและผูรบัมอบหมาย 
- หนังสือมอบหมาย 
   1.2. กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

หลักฐาน
เอกสาร
ครบถวนตาม
ระเบียบฯขอ 
81 

- เจาหนาท่ี - 1. พ.ร.บ. การทะเบียน
ราษฎรพ.ศ. 2534 และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2551 มาตรา 33 

2.ระเบียบสํานักทะเบียน
กลางวาดวยการจัดทํา
ทะเบียนราษฎร
พ.ศ.2535 

(รวมแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 
5 พ.ศ. 2551) ขอ 81 

 

2  1 ช่ัวโมง 
 

2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเอกสารท่ีผูแจงนํา    
มาแสดงและดาํเนินการดังน้ี 

2.1 จดัทําคํารอง(ท.ร.31) 
 2.2 สอบสวนเจาบานใหไดขอเท็จจริงวาบุคคลดังกลาว 
ไดยายออกจากบานไปอยูท่ีอ่ืนเกินกวาหน่ึงรอย 
แปดสิบวันและไมทราบวาไปอยูท่ีใด    

 
 

 
 
 
 
 
 

หลักฐาน
เอกสาร 
ถูกตองตาม
ระเบียบฯขอ 
81 

 
 

- นาย
ทะเบียน 

- ท.ร.31 
- ป.ค.14 

 
 

 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 
 

ตรวจสอบความ 
ถูกตองของหลักฐาน 

- พิมพคํารอง 
- สอบสวนเจาบาน 
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ท่ี 
 

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

3 
 
 

  3.การพิจารณาอนุญาต 
 3.1กรณีอนุญาต 
(1) จัดเก็บ (Scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
(2)พิมพใบแจงการยายท่ีอยูและใหผูแจง 
ลงลายมือช่ือ 
(3) จําหนายรายการคนยายออกโดยประทับคําวา 
“ยาย” สีนํ้าเงินหนารายการคนยายออกใน 
สําเนาทะเบียนบาน 
(4) เพ่ิมช่ือรายการบุคคลดังกลาวเขาในทะเบียน 
บานกลาง 
(5) มอบสําเนาทะเบียนบานคืนใหผูแจง 
     3.2กรณไีมอนุญาต 
แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจ   
           ดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง 
           ภายใน 15 วัน 
 

 

 - ตรวจสอบ 
ความถูกตอง 
ของการบันทึก 
รายการใน 
ฐานขอมูล 
- บันทึกผลการ 
พิจารณาและ 
ลงลายมือช่ือ 
นายทะเบียนใน 
ใบแจงยายท่ีอยู 
และสาํเนา 
ทะเบียนบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

-เอกสารครบถวน 
ถูกตอง  
ผูรับบริการและ 
ผูบังคับบัญชา  
สุมจับเวลาการ 
ใหบริการ 

นาย 
ทะเบียน 

ท.ร.6 ตอน1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณา 
อนุญาต 

พิมพใบแจงการยายท่ีอยู 

มอบเอกสาร 

จัดเก็บ (Scan) 
เอกสารท่ีเก่ียวของ 
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1. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.6 กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู >1.6.8 การออกใบแทนใบแจงการยายท่ีอยู กรณีมีฐานขอมูลการยาย - มีหลักฐานแสดงตน 
 

 
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

1 
 
 

 - 1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
 (1) บัตรประจําตัวของเจาบานหรอืผูแจง 
 (2) หนังสือมอบหมายกรณเีจาบานไมมา 
 ดําเนินการดวยตนเอง 
 (3) บัตรประจําตัวของผูมอบและ 
ผูรับมอบหมาย(กรณีมอบหมาย) 
1.2 กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวนตาม
ระเบียบฯขอ ๙1 

- เจาหนาท่ี - 1. พ.ร.บ. การทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2551 

2.ระเบียบสํานักทะเบียน 
กลาง วาดวยการจดัทํา 
ทะเบียนราษฎรพ.ศ.2535 
(รวมแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ 
ท่ี 5 พ.ศ. 2551) ขอ 81 
 2 

 
 
 

 50 นาที 

 
2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเอกสาร 
ท่ีผูรองนํามาแสดง 
2.1 ตรวจสอบฐานขอมูลวาไดมีการแจงยายเขาท่ีใด 
แลวหรือไม 
   2.2บันทึกการรับแจงเก่ียวกับเอกสารทะเบียน 
ราษฎรสูญหายฯ (ทร.15)และใหผูแจง 
ลงลายมือช่ือ 
   2.3 กรณีชํารุดในสาระสําคญัใหเรียกใบแจง 

การยายท่ีอยูคืน 
   2.4จัดทําคาํรอง(ท.ร.๓๑) 

 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองตาม
ระเบียบฯขอ ๙1 

 - ท.ร.15 
- ท.ร.31 

 

 
 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบความ 
ถูกตองของหลักฐาน 

พิมพคํารอง 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

3 
 
 
 

  3. การพิจารณาอนุญาต 
  3.1 กรณอีนุญาต 
(1) พิมพใบแทนใบแจงการยายท่ีอยูตอน1,2 
    นายทะเบียนลงช่ือในใบแทนใบแจงการยาย 
ท่ีอยู 
  (2)  กรณีแจงยายออกคราวเดียวหลายคนและ                
            ผูแจงประสงคใหออกใบแทนใบแจงการยาย 
            ท่ีอยูเฉพาะรายใหออกใบแทนใบแจง                  
            การยายท่ีอยูตามท่ีไดมกีารแจงยายตาม 
            หลักฐานเดิมและแจงยายช่ือบุคคลท้ังหมด 
            เขาทะเบียนกลางและออกใบแจงการยายท่ี 
            อยูใหเฉพาะรายตามท่ีผูแจงประสงค 
       (3) มอบใบแทนใบแจงการยายท่ีอยูตอน 1,2 
    ใหแกผูแจง 
 3.2 กรณไีมอนุญาต 
  แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจ   
           ดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณ  
           คําสั่งภายใน 15 วัน 

 

- ตรวจสอบ
ความถูก
ตองของการ
บันทึก
รายการใน
ฐานขอมูล 

- บันทึกผลการ
พิจารณาและ
ลงลายมือช่ือ
นายทะเบียน
ในใบแจงยาย
ท่ีอยู 

 

 

- เอกสาร 
ครบถวน 
ถูกตอง 
ผูรับบริการ 
และผูบังคับ 
บัญชาสุมจับ 
เวลาการ 
ใหบริการ 

นายทะเบียน ใบแทน 
ใบแจง 
การยายท่ีอยู
ตอน1,2 

 

 

การพิจารณา 
อนุญาต 

 

มอบเอกสาร 

พิมพใบแทนใบแจงการยายท่ีอยู 
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1.  กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร    

1.6  กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู>1.6.9การออกใบแทนใบแจงการยายท่ีอยู กรณีมีฐานขอมูลการยาย - ไมมีหลักฐานแสดงตน 
 

 
ท่ี 

 
ผังกระบวนการ 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอร
ม/ 

บันทึก 

 

เอกสารอางอิง 

1  
 

 1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
    1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
      (1) หนังสือมอบหมายกรณีเจาบานไมมา 
               ดําเนินการดวยตนเอง                                   
(2) บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย 
 1.2 กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

หลักฐานเอกสาร 

ครบถวน 
ตามระเบียบ ฯ 
ขอ 91 

- เจาหนาท่ี 
 

- 1. พ.ร.บ. การทะเบียน
ราษฎรพ.ศ. 2534 และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2551 
2.ระเบียบสํานักทะเบียน 
กลาง วาดวยการจดัทํา 
ทะเบียนราษฎรพ.ศ.2535 
(รวมแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ 
ท่ี 5 พ.ศ. 2551) ขอ 91 
 

2  

 
 
 

2 ช่ัวโมง 
30 นาที 

2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเอกสารท่ีผูรอง 
    นํามาแสดง 
2.1ตรวจสอบฐานขอมูลวาไดมีการแจงยาย 

เขาท่ีใดแลวหรือไม 
     2.2 บันทึกการรับแจงเก่ียวกับเอกสารทะเบียน 
 ราษฎรสูญหายฯ (ท.ร.15) และใหผูแจงลง 
ลายมือช่ือ 
     2.3  กรณีชํารดุในสาระสําคญัใหเรียกใบแจงยายท่ี 
อยูคืน 
     2.4  จัดทําคํารอง (ท.ร.31) 
     2.5  สอบสวนผูแจงและพยานบุคคลเพ่ือใหได 
ขอเท็จจริงวาผูแจงเปนบุคคลคนเดียวกันกับ        
ผูท่ีใหยายออกจริง 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองตาม
ระเบียบฯขอ 91 

       - นายทะเบียน ท.ร.15 
ท.ร.31 

 
 

 

ตรวจสอบความถูกตอง 
ของหลักฐาน 

-พิมพคํารอง 
-สอบสวนผูแจงและพยาน 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
 - กดบัตรคิว 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
3 

 
 
 

 
 

 3. การพิจารณาอนุญาต 
    3.1 กรณอีนุญาต 
(1) พิมพใบแทนใบแจงการยายท่ีอยู ตอน 1,2 
นายทะเบียนลงช่ือในใบแทนใบแจงการ 
ยายท่ีอยู 
(2) กรณีแจงยายออกคราวเดียวหลายคนและ 
ผูแจงประสงคใหออกใบแทนใบแจงการยาย 
ท่ีอยูเฉพาะราย ใหออกใบแทนใบแจงการ 
ยายท่ีอยูตามท่ีไดมีการแจงยายตาม 
หลักฐานเดิมและแจงยายช่ือบุคคลท้ังหมด 
เขาทะเบียนบานกลางและออกใบแจงการ 
ยายท่ีอยูใหเฉพาะรายตามท่ีผูแจงประสงค 
(3)มอบใบแทนใบแจงการยายท่ีอยู ตอน 1,2            
ใหแกผูแจง 
    3.2 กรณีไมอนุญาต 
แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจ  
          ดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง 
          ภายใน 15 วัน 
 

- ตรวจสอบ 
ความถูกตอง 
ของการบันทึก 
รายการใน 
ฐานขอมูล 
- บันทึกผลการ 
พิจารณาและ 
ลงลายมือช่ือ 
นายทะเบียน 
ในใบแจงยาย 
ท่ีอยู 

- เอกสาร 
ครบถวน    
ถูกตอง 
   ผูรับบริการ   
   และผูบังคับ 
   บัญชาสุมจับ 
   เวลาการ   
   ใหบริการ 

นายทะเบียน ใบแทน 

ใบแจงการ
ยายท่ีอยู
ตอน 1,2 
 

 

 
  

พิมพใบแทนใบแจงการยายท่ีอยู 
 

มอบเอกสาร 

การพิจารณา 
อนุญาต 
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1.  กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.6  กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู>1.6.10การออกใบแทนใบแจงการยายท่ีอยู กรณีขอมูลการยายถูกจําหนาย 
 

 
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

1 
 

 

 

 - 
 

1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
    1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
(1) บัตรประจําตัวของเจาบานหรอืผูแจง 
      (2) หนังสือมอบหมายกรณเีจาบานไมมา 
                ดําเนินการดวยตนเอง 

         (3) บัตรประจําตัวของผูมอบและ                          
                ผูรับมอบหมาย 
 1.2 กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

 

หลักฐาน 
เอกสาร 
ครบถวน 
ตาม 
ระเบียบฯ 
ขอ91 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

- 
 

1. พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร  
พ.ศ. 2534 และแกไข 
เพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2551 
2.ระเบียบสํานักทะเบียน 
กลาง วาดวยการจดัทํา 
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 
(รวมแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ 
ท่ี 5 พ.ศ. 2551) ขอ 81 
 

2  
 

2 ช่ัวโมง 
 

2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเอกสารท่ีผูแจง 
    นํามาแสดงและดําเนินการดังน้ี 
    2.1 ตรวจสอบฐานขอมูลวาไดมีการแจงยายเขา 
ท่ีใดแลวหรือไม 
    2.2 บันทึกการรับแจงเก่ียวกับเอกสารทะเบียน 
ราษฎรสูญหายฯ (ท.ร.15) และใหผูแจง 
ลงลายมือช่ือ 
    2.3 กรณีชํารุดในสาระสําคัญใหเรียกใบแจงยาย              
          ท่ีอยูคืน 
    2.4 จัดทําคํารอง(ท.ร.31) 
    2.5 หากผูแจงไมมีหลักฐานแสดงตนใหสอบสวน 
ผูแจงและพยานเพ่ือเปนการยืนยนัตัวบุคคล 
 

 

หลักฐาน 
เอกสาร 
ถูกตองตาม
ระเบียบฯ 
ขอ  91  

 

 

- 
 

นายทะเบียน - ท.ร. 15 
- ท.ร 31 

 
 
 

ตรวจสอบความถูกตอง
ของหลักฐาน 

-พิมพคํารอง 
-สอบสวนผูแจงและพยาน 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
 - กดบัตรคิว 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 

 
เอกสารอางอิง 

 

3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

3. การพิจารณาอนุญาต 
3.1 กรณอีนุญาต 

(1)แ จ ง ส ํา น ัก ท ะ เ บ ีย น ก ล า ง ใ ห ป ร ับ ป ร ุง ร า ย ก า ร     
     ย า ย ท ี่อ ย ูใ ห ต ร ง ต า ม ท ีม่ ีก า ร แ จ ง ย า ย อ อ ก แ ล ะ     
     เ ม ื่อ ส ํา น ัก ท ะ เ บ ีย น ก ล า ง ด ํา เ น ิน ก า ร ใ ห แ ล ว จ ึง     
     พ ิม พ ใ บ แ ท น ใ บ แ จ ง ก า ร ย า ย ท ี่อ ย ูต อ น ท ี่ 1 ,2     
     ( ร ะ ย ะ เ ว ล า  1  ว ัน  ไ ม ร ว ม ร ะ ย ะ เ ว ล า  
     ด ํา เ น ิน ก า ร ข อ ง ส ํา น ัก ท ะ เ บ ีย น ก ล า ง )  

         (2)มอบใบแทนใบแจงการยายท่ีอยูตอนท่ี 1,2   
              ใหแกผูแจง   
3.2 กรณไีมอนุญาต 
แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจ  
          ดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง 
          ภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ตรวจสอบ 
ความถูกตอง 
ของการบันทึก 
รายการใน 
ฐานขอมูล 
- บันทึกผลการ 
พิจารณาและ 
ลงลายมือช่ือ 
นายทะเบียน 
ในใบแจงยาย 
ท่ีอยู 

- เอกสาร 
ครบถวน    
ถูกตอง 
  ผูรับบริการ   
  และผูบังคับ 
บัญชาสุมจับ 
  เวลาการ   
  ใหบริการ 

นาย
ทะเบียน 

 
 

  ใบแทนใบแจง 
  การยายท่ีอยู 
ตอน  1,2 

 

 

มอบเอกสาร 

แจงสํานักทะเบียนกลาง
ปรับปรุงฐานขอมูล 

 

การพิจารณา 
อนุญาต 

 

พิมพใบแทนใบแจงการยายท่ีอยู 

1วัน 
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1.  กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร    
1.6  กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู > 1.6.11 การแจงยายเขากรณีปกติท่ัวไป 

 

 
ท่ี 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 

เอกสารอางอิง 

1  
 

- 1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 
    1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
    (1)  บัตรประจําตัวของเจาบาน    
    (2)  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีจะแจงยายเขา      
    (3)  กรณีมอบหมายใหเรียก 
         - บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย 
         - หนังสือมอบหมาย(ถามี)   
    (4) ใบแจงการยายท่ีอยูตอนท่ี 1,2  
    (5) คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และ  

กัมพูชาท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปน
กรณีพิเศษและบุคคลท่ีไมมสีถานะทางทะเบียน   

       ใหเรียกหนังสืออนุญาตใหออกนอกเขตจังหวัดท่ี
ควบคุม บุคคลดังกลาว และหลักฐานท่ีแสดงวา   
เจาบานยินยอมใหอาศัยอยูในบาน       

    1.2 กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร     

หลักฐาน
เอกสาร 

ครบถวน 
ตามเอกสาร 
อางอิง 
ขอ 1-8 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาหนาท่ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบแจงการ
ยายท่ีอยู 

1. พระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 และแกไข
เพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
มาตรา 30-32 
2. ระเบียบสาํนักทะเบียนกลางวา
ดวยการจดัทําทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. 2535  (รวมฉบับแกไข
เพ่ิมเตมิถึง ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2551) 
ขอ 4-8, 75, 78, 83 และ 
89 
3. ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง
วาดวยการจดัทําทะเบียนราษฎร
ดวยระบบคอมพิวเตอร  
พ.ศ. 2538 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2547  
ขอ 5/5 
4. กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการ เก่ียวกับ
การโตแยงหรือช้ีแจงขอเท็จจริง
การอุทธรณและการพิจารณา
อุทธรณคําสั่งของนายทะเบียน  
พ.ศ. 2551 
 

2  

 
 
 

50 นาที 2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
    2.1 ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานท่ีผูแจง 
          นํามาแสดงกับฐานขอมูล 

   2.2 จัดทําคํารอง ท.ร. 31 
     
   

หลักฐาน 
เอกสาร 
ถูกตองทุก
รายการตาม
เอกสาร 
อางอิง 
ขอ 1-8 

       - นาย
ทะเบียน 

- ใบแจงการ   
  ยายท่ีอยู 
- คํารอง  
  ท.ร. 31 

 

 

ตรวจสอบความถูกตอง 
ของหลักฐาน 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
 - กดบัตรคิว 

 

จัดทําคํารอง ท.ร. 31 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
3 

 
 
 

 
 

 3. การพิจารณาอนุญาต 
    3.1 กรณอีนุญาต 
    (1) หากรายการท่ีอยูในใบแจงการยายท่ีอยูไมตรง 
         กับทะเบียนบานท่ีจะยายเขาใหขีดฆารายการ 
         เดิมออกแลวลงรายการท่ีถูกตองดวยหมึกสีแดง  
         พรอมลงลายมือช่ือนายทะเบียนกํากับไว 
    (2) จัดเก็บ (Scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
    (3)  เพ่ิมช่ือในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียน 
          บานหรือทะเบียนประวัต ิ
          - ใบแจงการยายท่ีอยูตามแบบพิมพ ท.ร.6  
            เพ่ิมช่ือเขาทะเบียนบานตามแบบพิมพ ท.ร.14 
          - ใบแจงการยายท่ีอยูตามแบบพิมพ ท.ร.7  
            เพ่ิมช่ือเขาทะเบียนบานแบบพิมพ ท.ร.13 
          - ใบแจงการยายท่ีอยูตามแบบพิมพ ท.ร. 07  
             เพ่ิมช่ือเขาทะเบียนประวัติ ตามแบบพิมพ   
            ท.ร.38 
          - ใบแจงการยายท่ีอยูตามแบบพิมพ ท.ร. 071  
             เพ่ิมช่ือเขาทะเบียนประวัติ ตามแบบพิมพ  
            ท.ร. 38 ก 
    (4)  กรณีคนตางดาวมีใบสําคญัประจําตัวคนตางดาว 
           ใ ห แ น ะ น ํา ใ ห บ ุค ค ล ด ัง ก ล า ว ไ ป แ จ ง ย า ย ใ บ ส ํา ค ัญ  
           ป ร ะ จ ํา ต ัว ค น ต า ง ด า ว ต อ น า ย ท ะ เ บ ีย น ค น ต า ง ด า ว    
           ท อ ง ท ี่ด ว ย   
 

- ตรวจสอบ
ความถูกตอง 
ของการบันทึก
รายการใน
ฐานขอมูล 
- บันทึกผลการ
พิจารณาและลง
ลายมือช่ือนาย
ทะเบียนในใบ
แจงยายท่ีอยู
และสาํเนา
ทะเบียนบาน 

- ผูแจง
ตรวจสอบ
สําเนา
ทะเบียนบาน
ใหถูกตอง
สมบูรณ 
- ผูรับบริการ
และ
ผูบังคับบัญชา
สุมจับเวลา
ใหบริการ 

นาย
ทะเบียน 

- ใบแจงการ
ยายท่ีอยู 
- คํารอง  
  ท.ร. 31 

- ท.ร. 8 

   (ถามี) 
- ใบเสร็จ 

รับเงิน 
คาปรับ 
(ถามี) 
 

5. ระเบียบสํานักทะเบียน
กลางวาดวย การจัดทํา
ทะเบียนประวัติของคนตาง
ดาวท่ีไดรับอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ.2547 ขอ 11 
6. ระเบียบสํานักทะเบียน
กลางวาดวย การสํารวจและ
จัดทําทะเบียนสําหรับบุคคล
ท่ีไมมสีถานะทางทะเบียน  
พ.ศ. 2548ขอ 12, 13 
7. หนังสือสํานักทะเบียน
กลาง ดวนมาก ท่ี มท 
0309.1/ว 32 ลงวันท่ี 11 
มิถุนายน 2547 
8. หนังสือสํานักทะเบียน
กลาง ท่ี มท 0309.1/ว 7 
ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2550 

 
 
 

เพ่ิมช่ือในทะเบียนบาน
และสาํเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบานหรือ 
ทะเบียนประวัต ิ

 

มอบเอกสาร 

การพิจารณา 
อนุญาต 

 

จัดเก็บ (Scan) เอกสาร 

แกไขรายการท่ีอยูบานยาย
เขาในใบแจงยายฯ กรณีไม

ตรงกับบานยายเขา 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 

 
เอกสารอางอิง 

 

   
   

    (5) กรณีแจงยายเขาเกินกําหนด 15 วัน นับแต
วันท่ียายเขาอยูในบาน ใหทําการเปรียบเทียบ
ปรับไมเกิน 1,000 บาท ตามแบบพิมพ  

          ท.ร. 8   
    (6) มอบสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานใหผูแจง 
    3.2 กรณไีมอนุญาต  
          แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจ 
          ดําเนินการได และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง 
          ภายใน 15 วัน รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง 
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1.  กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
1.6  กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู > 1.6.12  การแจงยายเขากรณียายกลับท่ีเดิม 

 
                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

ระยะ 
เวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 

 
เอกสารอางอิง 

 
 

1  
 

 

- 
 

1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
    กดบัตรคิว 
    1.1 ตรวจสอบหลักฐาน  
    (1) บัตรประจําตัวของเจาบาน 
    (2) สําเนาทะเบียนบานท่ีจะแจงยายเขา 
    (3) กรณีมอบหมายใหเรียก 
          - บัตรประจาํตัวของผูมอบและผูรับมอบ 
          - หนังสือมอบหมาย (ถาม)ี  
    (4) ใบแจงการยายท่ีอยูตอนท่ี 1,2   
    1.2 กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

 

หลักฐาน 
เอกสาร 
ครบถวน 
ตามเอกสาร 
อางอิง 
ขอ 1-8 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

ใบแจงการ 
ยายท่ีอยู 

 

1. พระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 และแกไข
เพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
มาตรา 30-32 
2. กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการ 
เก่ียวกับการโตแยงหรือช้ีแจง
ขอเท็จจริงการอุทธรณและ
การพิจารณาอุทธรณคําสั่งของ
นายทะเบียน พ.ศ. 2551 
3. ระเบียบสาํนักทะเบียนกลาง
วาดวยการจดัทําทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. 2535  (รวมฉบับแกไข
เพ่ิมเตมิถึง ฉบับท่ี 5 พ.ศ.
2551) ขอ 4-8, 78, 83 
และ 89 
4. ระเบียบสํานักทะเบียน
กลางวาดวยการจัดทําทะเบียน
ราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2538 และแกไข 
เพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2547 ขอ 5/5  
 

2  50 นาที 
 

2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
    2.1 ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานท่ีผูแจง 
          นํามาแสดงกับฐานขอมูล 

    2.2 จัดทําคํารอง ท.ร. 31 
   
 
 
 
 
 

หลักฐาน 
เอกสาร 
ถูกตองทุก
รายการตาม
เอกสาร 
อางอิง 
ขอ 1-8 

 

- นายทะเบียน -  ใบแจงการ 
   ยายท่ีอยู 
-  คํารอง 

 ท.ร. 31 

 

 

 
 
 

   - ตรวจสอบหลักฐาน 
   - กดบัตรคิว 

 

ตรวจสอบความถูกตอง
ของหลักฐาน 

จัดทําคํารอง ท.ร. 31 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

ระยะ 
เวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 

3 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

3. การพิจารณาอนุญาต 
    3.1 กรณอีนุญาต 
       (1) แกไขรายการท่ีอยูในใบแจงการยายท่ีอยู 
            รายการ “ ไปอยูท่ี ” โดยขีดฆารายการเดิม 
            และระบุคําวา “ กลับท่ีเดิม” ดวยหมึกสีแดง    
            พรอมลงลายมือช่ือนายทะเบียนกํากับไว 
       (2) จัดเก็บ (Scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
       (3) เพ่ิมช่ือกลับเขาในทะเบียนบานและสําเนา

ทะเบียนบานฉบับเจาบานเดิม      
        (4) กรณียายเขาเกินกําหนด 15 วัน  นับแต

วันท่ียายเขาอยูในบาน  ใหทําการ
เปรียบเทียบปรับไมเกิน 1,000 บาท  ตาม
แบบพิมพ ท.ร. 8   

       (5) มอบสําเนาทะเบียนบานใหผูแจง     
   3.2 กรณไีมอนุญาต  
          แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจ 
          ดําเนินการได และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง 
          ภายใน 15 วัน รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบ
ความถูกตอง 
ของการ
บันทึกรายการ
ในฐานขอมูล 
- บันทึกผล
การพิจารณา
และลงลายมือ
ช่ือนาย
ทะเบียนในใบ
แจงยายท่ีอยู
และสาํเนา
ทะเบียนบาน 

- ผูแจง
ตรวจสอบ
สําเนา
ทะเบียนบาน
ใหถูกตอง
สมบูรณ 
- ผูรับบริการ
และ
ผูบังคับบัญชา
สุมจับเวลา
ใหบริการ 

นาย
ทะเบียน 

 
 

-  ใบแจงการ 
   ยายท่ีอยู 
-  คํารอง 

 ท.ร. 31 
- ท.ร. 8 
(ถามี) 
- ใบเสร็จ 
รับเงิน 
(ถามี) 

5. ระเบียบสํานักทะเบียน
กลางวาดวย การจัดทํา
ทะเบียนประวัติของคนตาง
ดาวท่ีไดรับอนุญาตใหอยูใน 
ราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ 
พ.ศ.2547 ขอ 11 
6. ระเบียบสํานักทะเบียน
กลางวาดวย การสํารวจและ
จัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลท่ี
ไมมสีถานะทางทะเบียน  
พ.ศ. 2548ขอ 12, 13 
7. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง 
ดวนมาก ท่ี มท 0309.1/ 
ว 32 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 
2547 
8. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง 
ท่ี มท 0309.1/ว 7 ลงวันท่ี 
7 มีนาคม 2550 

 
 

เพ่ิมช่ือกลับเขาใน 
ทะเบียนบานและ

สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับเจาบานหลังเดิม 

 

   มอบเอกสาร 

 
การพิจารณาอนุญาต 

 

แกไขรายการท่ีอยู 
ในใบแจงการยายท่ีอยู 

 
 

จัดเก็บ (Scan) เอกสาร 
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1.  กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.6  กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู > 1.6.13  การแจงยายท่ีอยูกรณีเดินทางกลับจากตางประเทศ (เฉพาะมีรายการในฐานขอมูล) 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

1 
 

 

 

- 
 

1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
    กดบัตรคิว 
    1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
    (1) บัตรประจําตัวของเจาของรายการ 
    (2) หลักฐานการเดินทางกลบัจากตางประเทศ 

    (3) บัตรประจําตัวของเจาบาน (กรณีบานอยูใน 
         เขตทองท่ี)   
    (4) สําเนาทะเบียนบานท่ีจะแจงยายเขา 
          (กรณีบานอยูในเขตทองท่ี) 
    (5) กรณมีอบหมายใหเรียก 
           - บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบ 
           - หนังสือมอบหมาย  

 

หลักฐาน 
เอกสาร 
ครบถวน 
ตามเอกสาร 
อางอิง 
ขอ 1-6 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

- 
 

1. พระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 และแกไข
เพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
มาตรา 30-32 
2. กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการ 
เก่ียวกับการโตแยงหรือช้ีแจง
ขอเท็จจริงการอุทธรณและ
การพิจารณาอุทธรณคําสั่งของ
นายทะเบียน พ.ศ. 2551 
3. ระเบียบสาํนักทะเบียนกลาง
วาดวยการจดัทําทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. 2535  (รวมฉบับแกไข
เพ่ิมเตมิถึง ฉบับท่ี 5 พ.ศ.
2551) ขอ 4-8, 75, 78, 
79, 83, 84, 87 และ 89 
4. ระเบียบสํานักทะเบียน
กลางวาดวยการจัดทําทะเบียน
ราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2538 และแกไข
เพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2547 ขอ 5/5 
 

2  
 

50 นาที 
 

2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
    2.1 ตรวจสอบความถูกตองของหลกัฐานท่ีผูแจง 
          นํามาแสดงกับฐานขอมูล 
    2.2 ตรวจสอบรายการของผูยายในทะเบียนบาน- 

ช่ัวคราว (ตางประเทศ) และรายการใน 
ฐานขอมูลฯ 

    2.3 จัดทําคํารอง ท.ร. 31 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักฐาน 
เอกสาร 
ถูกตองทุก
รายการตาม
เอกสาร 
อางอิง 
ขอ 1-6 

 

 

- 
 

นาย
ทะเบียน 

- คํารอง 
  ท.ร. 31 

 

 
 

   - ตรวจสอบหลักฐาน 
   - กดบัตรคิว 

 

ตรวจสอบความถูกตอง
ของหลักฐาน 

ตรวจสอบรายการผูยาย
ในทะเบียนบานช่ัวคราว

และฐานขอมลูฯ 

จัดทําคํารอง ท.ร. 31 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

ระยะ 
เวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 

 
เอกสารอางอิง 

 

3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 3. การพิจารณาอนุญาต 
   3.1 กรณอีนุญาต 
         (1) จัดเก็บ (Scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
         (2) รับแจงการยายออกและยายเขา (กรณีบาน
อยูในเขตทองท่ี) 
         (3) รับแจงการยายออกและออกใบแจงการ
ยายท่ีอยู ตอนท่ี 1 และ 2 (กรณยีายออกไปนอกเขต
สํานักทะเบียน) 
         (4) จําหนายรายการคนท่ียายออกจากทะเบียน
บานช่ัวคราว (ตางประเทศ) 
         (5) เพ่ิมช่ือเขาในทะเบียนบานและสําเนา
ทะเบียนบานฉบับเจาบาน (กรณีบานอยูในเขตทองท่ี) 
   3.2 กรณไีมอนุญาต  
          แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจ 
          ดําเนินการได และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง 
          ภายใน 15 วัน รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบ
ความถูกตอง 
ของการ
บันทึกรายการ
ในฐานขอมูล 
- บันทึกผล
การพิจารณา
และลงลายมือ
ช่ือนาย
ทะเบียนในใบ
แจงยายท่ีอยู
และสาํเนา
ทะเบียนบาน 

- ผูแจง
ตรวจสอบใบ
แจงการยายท่ี
อยูและสําเนา
ทะเบียนบาน
ใหถูกตอง
สมบูรณ 
- ผูรับบริการ
และ
ผูบังคับบัญชา
สุมจับเวลา
ใหบริการ 

นาย
ทะเบียน 

 
 

 - ใบแจงการ 
    ยายท่ีอยู 

- คํารอง 
  ท.ร. 31 

 

5. หนังสือสํานักทะเบียน
กลาง ท่ี มท 0310.1/ว 2  
ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 
2542 

6. หนังสือสํานักทะเบียน
กลาง ดวนมาก ท่ี มท 
0310.5(1)/728 ลงวันท่ี 
25 มีนาคม 2542 

 
 
 

    มอบเอกสาร 

จําหนายช่ือออกจาก
ทะเบียนบานช่ัวคราว 

เพ่ิมช่ือในทะเบียนบาน 
และสาํเนาทะเบียนบาน 

ฉบับเจาบาน 
 

การพิจารณา 
อนุญาต 

 

จัดทําใบแจงการยายท่ีอยู 

จัดเก็บ (Scan) เอกสาร 
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1.  กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
1.6 กระบวนการยอยการแจงยายท่ีอยู > 1.6.14 การแจงยายท่ีอยูปลายทาง 

                           
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 

1 
 

 

 

- 
 

1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
    กดบัตรคิว 
  1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
    (1) กรณผีูยายดําเนินการดวยตนเอง   
         - บัตรประจําตัวของผูยาย (เจาของรายการ) 
         - บัตรประจําตัวของเจาบานท่ีจะยายเขา 
          พรอมหนังสือยินยอมใหยายเขา  
         - สําเนาทะเบียนบาน 

   (2) กรณีมอบหมายใหผูอ่ืนมาดาํเนินการ 
         - บัตรประจําตัวของเจาบานท่ีจะยายเขา  
           พรอมหนังสือยินยอมใหยายเขา 
           และสําเนาทะเบียนบาน 
         - หนังสือมอบหมาย 
         - บัตรประจําตัวของผูยาย (เจาของรายการ) 
         - บัตรประจําตัวของผูรับมอบหมาย 
 1.2. กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

 

หลักฐาน 
เอกสาร 
ครบถวน 
ตามเอกสาร 
อางอิง 
ขอ 1-11 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- 1. พระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 และแกไข
เพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
มาตรา 30-32 
2. กฎกระทรวงกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. 2551 
3. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการ เก่ียวกับการโตแยงหรอื
ช้ีแจงขอเท็จจริงการอุทธรณและ
การพิจารณาอุทธรณคําสั่งของนาย
ทะเบียน พ.ศ. 2551 
4. ระเบียบสาํนักทะเบียนกลางวาดวย
การจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
2535  (รวมฉบับแกไขเพ่ิมเตมิถึง 
ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2551) ขอ 4-8, 
74, 78, และ 90 
5. ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวา
ดวยการจดัทําทะเบียนราษฎรดวย
ระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. 2538 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2547 ขอ 5/5  
6. ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวา
ดวยการจดัทําทะเบียนราษฎรดวย
ระบบคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2540 ขอ 4  
 

2  

 
 

 
 

 

50 นาที 2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
    2.1 ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานท่ีผูแจง 
          นํามาแสดงกับฐานขอมูล 
    2.2 ตรวจสอบภาพใบหนาวาผูแจงเปนบุคคล 
          เดียวกับท่ีปรากฏช่ือและรายการบุคคลท่ี 
          ยายท่ีอยู 
    2.3 สอบสวนบันทึกปากคําผูแจงกรณีไดรับ 
          มอบหมาย 
    2.4 จัดทําคํารอง ท.ร. 31 
 

หลักฐาน 
เอกสาร 
ถูกตองทุก
รายการตาม
เอกสาร 
อางอิง 
ขอ 1-11 

 

-   นาย   
  ทะเบียน 

-  คํารอง 
 ท.ร. 31 

 

 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
 - กดบัตรคิว 

 

- ตรวจสอบความ 
  ถูกตองของหลักฐาน 
- ตรวจสอบภาพใบหนา 

- สอบสวนผูแจง  
  กรณีมอบหมาย 
- จัดทําคํารอง ท.ร. 31 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 

 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
3 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. การพิจารณาอนุญาต 

    3.1 กรณอีนุญาต 
      (1) จัดเก็บ (Scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
      (2) พิมพใบแจงการยายท่ีอยู (ท.ร. 6 ตอนท่ี 1) 

และใหผูแจงลงลายมือช่ือ 
         - คนไทยหรือคนตางดาวท่ีมีช่ือในทะเบียน
บานแบบพิมพ ท.ร.14 ใชแบบพิมพ ท.ร.6 
         - คนตางดาวท่ีมีช่ือในทะเบียนบานแบบ
พิมพ ท.ร.13 ใชแบบพิมพ ท.ร.7   
       (3) เพ่ิมช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบาน 
            และสําเนาทะเบียนบาน 
       (4) เก็บคาธรรมเนียมจาํนวน 20 บาท  
       (5) มอบสําเนาทะเบียนบานใหผูแจง 
       (6) กรณีคนตางดาวมีใบสําคัญประจําตัว 
คนตางดาว ใ ห แ น ะ น ํา ใ ห บ ุค ค ล ด ัง ก ล า ว ไ ป แ จ ง ย า ย
ใ บ ส ํา ค ัญ ป ร ะ จ ํา ต ัว ค น ต า ง ด า ว ต อ น า ย ท ะ เ บ ีย น  
ค น ต า ง ด า ว ท อ ง ท ี่ด ว ย  
    3.2 กรณไีมอนุญาต  
          แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจ 
          ดําเนินการได และแจงสิทธิในการอุทธรณ 
          คําสั่งภายใน 15 วัน รวมท้ังบันทึกลงใน 
          คํารอง 

 

- ตรวจสอบ
ความถูกตอง 
ของการ
บันทึกรายการ
ในฐานขอมูล 
- บันทึกผล
การพิจารณา
และลงลายมือ
ช่ือนาย
ทะเบียนในใบ
แจงยายท่ีอยู
และสาํเนา
ทะเบียนบาน 

- ผูแจง
ตรวจสอบ
สําเนาทะเบียน
บานใหถูกตอง
สมบูรณ 
- ผูรับบริการ
และ
ผูบังคับบัญชา
สุมจับเวลา
ใหบริการ 

นาย
ทะเบียน 

 
 

 -  ใบแจงการ 
    ยายท่ีอยู 
 -  คํารอง 
   ท.ร. 31 
- ใบเสร็จ 
  รับเงิน 
   (ถามี) 

7. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ท่ี 
มท 0309.1/ว 43 ลงวันท่ี 27 
กันยายน 2544 
8. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง  
ดวนมาก ท่ี มท 0309.1/ว 32  
ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2547 
9. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง  
ท่ี มท 0309.1/ว 7 ลงวันท่ี 31 
มกราคม 2549 
10. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง  
ท่ี มท 0309.1/ว 7 ลงวันท่ี 7 
มีนาคม 2550 
11. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง  
ท่ี มท 0309.1/ว 20 ลงวันท่ี 14 
พฤษภาคม 2550 

 
 

 

การพิจารณา 
อนุญาต 

เพ่ิมช่ือและรายการ
บุคคลในทะเบียนบาน
และสาํเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบาน  

 

จัดทําใบแจงการยายท่ีอยู 

  มอบเอกสาร 

จัดเก็บ (Scan) เอกสาร 
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1.กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร                                                                            

1.7 กระบวนการยอยการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน > 1.7.1 กรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499 
สถานท่ียื่นคํารอง     :  สํานักทะเบียนท่ีผูขอเพ่ิมชื่อมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน 
ผูยื่นคํารอง            :  เจาบานหรือผูท่ีขอเพ่ิมชื่อ 
 
 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

1 

 
 - 1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกด 

    บัตรคิว 
 1.1  ตรวจสอบหลักฐาน 

(1) สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีจะขอเพ่ิมชื่อ 
(2) บัตรประจําตัวของผูรอง (ถามี) 
(3) หลักฐานทางทะเบียนท่ีมีรายการบุคคลของผู

ขอเพ่ิมชื่อ(ถามี) เชน บัญชีสํามะโนครัว 
ทะเบียนสมรส เปนตน 

(4) เอกสารท่ีทางราชการออกให(ถามี) เชน 
หลักฐาน ทางการศึกษา หลักฐานทางทหาร 
ทะเบียนนักเรียน 

(5) พยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือซ่ึงสามารถรับรอง
และยืนยันตัวบุคคลได 

(6)รูปถายผูขอเพ่ิมชื่อ จํานวน 1 รูป 
 1.2. กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 
 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวนตาม 
ระเบียบฯขอ93 
และ ๑๐๕ ทวิ 
 

- เจาหนาท่ี - 1. พ.ร.บ.การทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 
แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี
2) พ.ศ.2551 

2.กฎกระทรวง
กําหนดใหคนซ่ึงไมมี
สัญชาติไทยปฏิบัติ
เก่ียวกับการทะเบียน
ราษฎรและกําหนด
อัตราคาธรรมเนียม 
พ.ศ. 2551 
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-ตรวจสอบ  
 หลักฐาน 
-กดบัตรคิว 

 

 



 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

2 
 

 
 

25 
วัน 

2. พิมพคํารอง ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
การกรอกรายการตาง ๆ ในคํารองขอเพ่ิมชื่อ และ
ความถูกตองของหลักฐานเอกสารตาง ๆ  ท่ีนํามา
แสดง 
 2.1 กรณีหลักฐานเอกสารถูกตอง 

(1) ตรวจสอบฐานขอมูลทะเบียนราษฎรวาผูรอง
มีชื่อในทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม 

(2) สอบสวนผูรอง เจาบาน และบุคคลท่ี
นาเชื่อถือใหปรากฏขอเท็จจริงเก่ียวกับ
ประวัติความเปนมาและรายการบุคคลของผู
ขอเพ่ิมชื่อและความยินยอมใหเพ่ิมชื่อใน
ทะเบียนบาน(กรณีสอบสวนเจาบาน) 

(3) ประสานกับสํานักทะเบียนหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือตรวจสอบหลักฐานหรือ
สอบสวนพยานบุคคลเพ่ิมเติม(ถามี) 

(4) รวบรวมพยานหลักฐานพรอมความเห็น
เสนอ ผูอํานวยการเขตพิจารณา 

2.2 กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง  
      แจงผูรองใหแสดงหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม

หรือแกไขหลักฐานเอกสารใหถูกตองหรือเรียกพยาน
บุคคลเพ่ิมเติม 

  

หลักฐาน
เอกสาร ถูกตอง
ตามระเบียบฯ 
ขอ 93 และ 
๑๐๕ ทว ิ
  

- 

นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.31  
ป.ค.14 

 
3.ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวา
ดวยการจัดทํา
ทะเบียนราษฎร 
พ.ศ.2535 รวม
แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 
5) พ.ศ.2551 ขอ 
4 ,7,93และ 105 
ทวิ 

4. ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวา
ดวยการสํารวจและ
จัดทําทะเบียน
สําหรับบุคคลท่ีไมมี
สถานะทางทะเบียน 
พ.ศ. 2548 

5. หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลางท่ี   
มท 0310.1/ว.10 
ลงวันท่ี 1 เม.ย. 
2545 

 

 

-พิมพคํารอง 
-ตรวจสอบความถูกตอง 
 ของหลักฐาน 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 
 ผูรอง พยานบุคคล 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบฟอรม
/บันทึก 

เอกสารอางอิง 

3  5 วัน 3. การพิจารณา 
    พิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ 
 

บันทึกผลการ
พิจารณาและ
ลงลายมือชื่อ
ในคํารองขอ
เพ่ิมชื่อ 
 

    

 

ผูอํานวย 
การเขต
(อํานาจ

เฉพาะตัว) 
 

 6. หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลาง ท่ี  
มท 0309.1/ว3  
ลงวันท่ี 27 มกราคม 
2547 

 

4  4. ดําเนินการเพ่ิมชื่อ 
   4.1 กรณีอนุมัติ 
    (1) พิมพคํารอง 
    (2) จัดเก็บ(scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 

(3) เพ่ิมชื่อลงในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรตาม
โปรแกรมการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน 
กําหนดใหเลขประจําตัวประชาชนเปนบุคคล
ประเภท 5 

(4) พิมพสําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14) 
(5) มอบหลักฐานคืนใหกับผูรองโดยตรวจสอบ

ความถูกตองของรายการบุคคลท่ีเพ่ิมลงใน
สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14) กอนคืนใหกับ 
ผูรองพรอมเอกสารหลักฐานประกอบอ่ืน ๆ 

(6) แนะนําใหผูรองยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชนภายในเวลา 60 วนั นับแตวันท่ี
ไดรับการเพ่ิมชื่อ    

รายการบุคคลท่ี
เพ่ิมลงในฐาน 
ขอมูลและสําเนา
ทะเบียนบาน
(ท.ร.๑๔) มี
ความถูกตอง    
และ เปนไปตาม
ระเบียบฯ ขอ 
93 
  
 
 
 
 
 
 

- ผูยื่นคํารอง
ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ของรายการ
บุคคลท่ีเพ่ิมลง
ในสําเนา
ทะเบียนบาน
(ท.ร.๑๔) 

- ผูรับบริการ
และ
ผูบังคับบัญชา
สุมตรวจจับ
เวลาการ
ใหบริการ 

นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.31 
ท.ร.25 
ท.ร.98 ก 
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มอบเอกสาร/
สําเนา 

ทะเบียนบาน 

เพ่ิมชื่อใน 
ทะเบียนบาน 

พิจารณาอนุมัติ 



ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับ      

ผิดชอบ 
แบบฟอรม

/บันทึก 
เอกสารอางอิง 

   

(5) จัดทําประกาศสํานักทะเบียนทองถ่ินเพ่ือ
ประกาศใหสาธารณชนรวมตรวจสอบอีกทาง
หนึ่ง 

     (6) รายงานใหผูอํานวยการเขตทราบทุกวันท่ี 
15 และ 30 ของเดือนและรวบรวมรายงาน
กรุงเทพมหานครภายในวันท่ี 5 ของเดือน
ถัดไป 

   4.2 กรณีไมอนุมัติ 
(1) แจงใหผูรองทราบพรอมเหตุผลท่ีไมอาจ

ดําเนินการไดภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีมี
คําสั่ง และสิทธิอุทธรณคําสั่งภายใน 15 วัน
นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง และบันทึกไวใน
คํารอง 

(2) สอบถามผูรองวาจะใหนายทะเบียนจัดทํา
ทะเบียนประวัติใหเปนหลักฐานกอนหรือไม 
ถาประสงค ใหนายทะเบียนจัดทําทะเบียน
ประวัติ กําหนดเลขประจําตัวประชาชนเปน
บุคคล   ประเภท 0 

 

ผูรองลงชื่อ
รับทราบ 

  ท.ร.38 ก  
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1.กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.7 กระบวนการยอยการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน > 1.7.2  การเพ่ิมชื่อตามหลักฐานสูติบัตร ใบแจงการยายท่ีอยู  
หรือทะเบียนบานแบบเดิมท่ีไมมีเลขประจําตัวประชาชน 

 
สถานท่ียื่นคํารอง    :  1. กรณีเพ่ิมชื่อตามหลักฐานสูติบัตรแบบเดิม   
                                     - สํานักทะเบียนท่ีออกสูติบัตร 
                           2. กรณีเพ่ิมชื่อตามหลักฐานใบแจงการยายท่ีอยูแบบเดิม 
                                    - สํานักทะเบียนท่ีประสงคจะขอเพ่ิมชื่อ 
                           3 .กรณีเพ่ิมชื่อตามหลักฐานทะเบียนบานแบบเดิม 
                                   - สํานักทะเบียนท่ีเคยมีชื่อในทะเบียนบานครั้งสุดทาย 
ผูยื่นคํารอง            :   เจาบานหรือผูท่ีขอเพ่ิมชื่อ 
 
 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

1 
 

  -  1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกด
บัตรคิว 
  1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 

(1) สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14) ของบาน 
 ท่ีจะขอเพ่ิมชื่อ 

 (2) บัตรประจําตัวของผูรอง (ถามี) 
 (3) หลักฐานทางทะเบียนราษฎรท่ีมีรายการ

บุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อไดแกสูติบัตร หรือใบแจง
การยายท่ีอยู หรือทะเบียนบานแบบเดิม 

 (4) .เอกสารท่ีทางราชการออกให(ถามี) เชน 
หลักฐานทางการศึกษา หลักฐานทางทหาร 
ทะเบียนนักเรียน 

หลักฐาน
เอกสาร

ครบถวนตาม 
ระเบียบฯขอ 

94 และ ๑๐๕ 
ทวิ 

 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

1. พ.ร.บ.การทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 
แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี
2) พ.ศ.2551 

 2.กฎกระทรวง
กําหนดใหคนซ่ึงไมมี
สัญชาติไทยปฏิบัติ
เก่ียวกับการทะเบียน
ราษฎรและกําหนด
อัตราคาธรรมเนียม 
พ.ศ. 2551 

  

-ตรวจสอบ
หลักฐาน 
-กดบัตรคิว 
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ท่ี 
 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

   (5) พยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือซ่ึงสามารถรับรองและ
ยืนยันตัวบุคคลได 

(6) รูปถายผูขอเพ่ิมชื่อ จํานวน 2 รูป(กรณีผูขอ
เพ่ิมชื่อมีอายุตั้งแต 7 ปบริบูรณ ข้ึนไป) 

  1.2. กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

 

 

 

 

3.ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การจัดทําทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.2535 
รวมแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี5) พ.ศ.
2551 ขอ 94 และ 
105 ทว ิ

4. ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย 
การสํารวจและจัดทํา
ทะเบียนสําหรับ
บุคคลท่ีไมมีสถานะ
ทางทะเบียน พ.ศ. 
2548  

5.หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลางท่ี  

  มท 0310.1/ว.10 
ลงวันท่ี 1 เม.ย. 
2545                  

  

2  25 
วัน 

2. พิมพคํารอง ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
การกรอกรายการตาง ๆ ในคํารองขอเพ่ิมชื่อ และ
ความถูกตองของหลักฐานเอกสารตาง ๆ  ท่ีนํามา
แสดง 
   2.1 กรณีหลักฐานเอกสารถูกตอง 
    (1) ตรวจสอบฐานขอมูลทะเบียนราษฎรวาผูรอง

มีชื่อในทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม 
 (2) สอบสวนผูรอง เจาบาน และบุคคลท่ี

นาเชื่อถือใหปรากฏขอเท็จจริงวาบุคคลท่ีขอ
เพ่ิมชื่อเปนคนเดียวกันกับบุคคลท่ีปรากฏชื่อ
และรายการบุคคลตามเอกสารท่ีนํามาแสดง
และความยินยอมใหเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน
(กรณีสอบสวนเจาบาน) 

 
 
 

หลักฐาน
เอกสารถูกตอง
ตามระเบียบฯ 
ขอ 94 และ 

๑๐๕ ทว ิ
  
 

 

นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.31 
ป.ค.14 
 

                                                                                                          

- พิมพคํารอง 
- ตรวจสอบความถูกตองของ

หลักฐาน 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 
  ผูรอง พยานบุคคล 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

 

 

 

  (3)ประสานกับสํานักทะเบียนหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือตรวจสอบหลักฐานหรือ
สอบสวนพยานบุคคล (ถามี)   

(4) รวบรวมพยานหลักฐานพรอมความเห็นเสนอ     
นายทะเบียนทองถ่ินเขตพิจารณา 

2.2 กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง  
      แจงผูรองใหแสดงหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติมหรือ
แกไขหลักฐานเอกสารใหถูกตองหรือเรียกพยาน
บุคคลเพ่ิมเติม 

    

6. หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลางท่ี มท 
0310.1/ว5 ลงวันท่ี 
30 เม.ย.42 
7. หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลาง ท่ี มท 
0309.1/ว3 ลงวันท่ี 
27 มกราคม 2547 

3 
 
 
 

 5 วัน 
 
 

 

3. การพิจารณา 
     พิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต  
 

บันทึกผลการ
พิจารณาและ
ลงลายมือชื่อใน
คํารองขอเพ่ิม
ชื่อ 
 

 

   

4  4. ดําเนินการเพ่ิมชื่อ 
   4.1. กรณีอนุญาต 
     (1) พิมพคํารอง 
     (2) จัดเก็บ(scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 (3)เพ่ิมชื่อลงในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรตาม
โปรแกรมการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน 
กําหนดใหเลขประจําตัวประชาชนเปนบุคคล
ประเภท 5 

รายการบุคคลท่ี
เพ่ิมลงในฐาน 
ขอมูลและสําเนา
ทะเบียนบาน
(ท.ร.๑๔) มี
ความถูกตองและ  

- ผูยื่นคํารอง
ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ของรายการ
บุคคลท่ีเพ่ิมลง
ในสําเนา
ทะเบียนบาน
(ท.ร.๑๔) 

นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.31 
ท.ร.25 
ท.ร.98 ก 
 

 

 พิจารณาอนุญาต 

เพ่ิมชื่อใน 
ทะเบียนบาน 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับ      

ผิดชอบ 
แบบฟอรม/

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

    (4) พิมพสําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14) 
 (5) มอบหลักฐานคืนใหกับผูรองโดยตรวจสอบ

ความถูกตองของรายการบุคคลท่ีเพ่ิมลงใน
สําเนาทะเบียนบาน(ฉบับเจาบาน) กอนคืน
ใหกับผูรอง พรอมเอกสารหลักฐานประกอบ
อ่ืน ๆ 

(6) แนะนําใหผูรองยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชนภายในเวลา 60 วนั นับแตวันท่ี
ไดรับการเพ่ิมชื่อ  (กรณีผูขอเพ่ิมชื่ออายุ
ตั้งแต 7 ปบริบูรณ)  

(7) จัดทําประกาศสํานักทะเบียนทองถ่ินเพ่ือ
ประกาศใหสาธารณชนรวมตรวจสอบอีกทาง
หนึ่ง 

(8) รายงานใหผูอํานวยการเขตทราบทุกวันท่ี 
15และ 30 ของเดือนและรวบรวมรายงาน
กรุงเทพมหานครภายในวันท่ี 5 ของเดือน
ถัดไป 

4.2 กรณีไมอนุญาต 
(1) แจงใหผูรองทราบพรอมเหตุผลท่ีไมอาจ

ดําเนินการไดภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีมี
คําสั่ง และสิทธิอุทธรณคําสั่งภายใน 15 วัน
นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง และบันทึกไวใน 
คํารอง 

 

เปนไปตาม 
ระเบียบฯ      
ขอ 9๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรองลงชื่อ
รับทราบ 

- ผูรับบริการ
และ
ผูบังคับบัญชา
สุมตรวจจับ
เวลาการ
ใหบริการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท.ร.38 ก 

 

มอบเอกสาร/
สําเนา 

ทะเบียนบาน 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับ      

ผิดชอบ 
แบบฟอรม/

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

   (2) สอบถามผูรองวาจะใหนายทะเบียนจัดทํา
ทะเบียนประวัติใหเปนหลักฐานกอนหรือไม ถา
ประสงค ใหนายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติ 
กําหนดเลขประจําตัวประชาชนเปนบุคคล
ประเภท 0 
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1.กระบวนการใหบริการงานดานทะเบียนราษฎร 

1.7 กระบวนการยอยการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน> 
1.7.3 กรณีบุคคลอางวามีสัญชาติไทยเดินทางกลับจากตางประเทศโดยใชหนังสือเดินทางของตางประเทศหรือหนังสือสําคัญประจําตัว(Certificate of Identity)  

ออกใหโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทย ไมวาผูนั้นจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย โดยไมมีหลักฐานแสดงวาเปนผูมีสัญชาติไทย 
สถานท่ียื่นคํารอง  :  สํานักทะเบียนท่ีผูขอเพ่ิมชื่อมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน 
ผูยื่นคํารอง          :  เจาบานหรือผูขอเพ่ิมชื่อ 

 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

1  - 1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกด
บัตรคิว 

1.1 สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14) ของบานท่ีขอ
เพ่ิมชื่อ 

1.2 บัตรประจําตัวของผูรอง(ถามี) 
1.3 หลักฐานท่ีมีรายการบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อ

(ถามี) เชน หนังสือเดินทาง หลักฐานการเกิด 
เปนตน  

1.4 พยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือซ่ึงสามารถรับรอง
และยืนยันตัวบุคคลได 

1.5 รูปถายผูขอเพ่ิมชื่อ จํานวน 1 รูป(กรณีผูขอ
เพ่ิมชื่อมีอายุตั้งแต 7 ป ข้ึนไป) 

2. กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

หลักฐาน
เอกสาร

ครบถวนตาม
ระเบียบฯ ขอ 
95 และ ๑๐๕ 

ทวิ 
 

- เจาหนาท่ี 

 

1. พ.ร.บ.การทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 
แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี
2) พ.ศ.2551 

2.กฎกระทรวง
กําหนดใหคนซ่ึงไมมี
สัญชาติไทยปฏิบัติ
เก่ียวกับการทะเบียน
ราษฎรและกําหนด
อัตราคาธรรมเนียม 
พ.ศ. 2551 

3. ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การจัดทําทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.2535 
รวมแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี5) พ.ศ.
2551 ขอ 95และ 
105 ทว ิ

2  25 
วัน 

2. พิมพคํารอง ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
การกรอกรายการตาง ๆ ในคํารองขอเพ่ิมชื่อ และ
ความถูกตองของหลักฐานเอกสารตาง ๆ  ท่ีนํามา
แสดง 
   2.1 กรณีหลักฐานเอกสารถูกตอง 
 

หลักฐาน
เอกสารถูกตอง
ตามระเบียบ
ขอฯ 95 และ 
๑๐๕ ทวิ  

- นาย
ทะเบียน 

 

ป.ค.14  
ท.ร.31 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

- พิมพคํารอง 
- ตรวจสอบความถูกตองของ

หลักฐานและ 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 
  ผูรอง พยานบุคคล 
 
 
 
 



                                                                                                           - 170– 
 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

 

 

 

(1) ตรวจสอบฐานขอมูลทะเบียนราษฎรวาผูรองมี
ชื่อในทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม 

 (2) ทําเรื่องสงตัวผูรองใหสํานักงานตรวจคนเขา
เมืองแหงทองท่ีท่ีเดินทางเขามาในประเทศเพ่ือ
ขอพิสูจนสัญชาติ 

(3) เม่ือไดรับแจงผลการพิสูจนสัญชาติจาก
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองวาผูรองเปนคน
สัญชาติไทยใหสอบสวนผูรอง เจาบานและ
บุคคลท่ีนาเชื่อถือใหปรากฏขอเท็จจริงเก่ียวกับ
ประวัติความเปนมาและรายการบุคคลของผู
ขอเพ่ิมชื่อ และความยินยอมใหเพ่ิมชื่อใน
ทะเบียนบาน(กรณีสอบสวนเจาบาน) 

(4) รวบรวมพยานหลักฐานพรอมความเห็นเสนอ
นายทะเบียนทองถ่ินเขตพิจารณา 

2.2 กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง  
      แจงผูรองใหแสดงหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม
หรือแกไขหลักฐานเอกสารใหถูกตองหรือเรียก
พยานบุคคลเพ่ิมเติม 

 

    

4 ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวา
ดวยการสํารวจและ
จัดทําทะเบียน 

     สําหรับบุคคลท่ีไมมี
สถานะทางทะเบียน 
พ.ศ.2548 

4.หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลางท่ี มท 
0310.1/ว.10 ลง
วันท่ี 1 เม.ย. 2545 

5.หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลางท่ี มท 
0309.1/ว.21 ลง
วันท่ี 11 ก.ย. 
2546 

6. หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลาง ท่ี มท 
0309.1/ว3 ลงวันท่ี 
27 มกราคม 2547 

 
3 
 
 
 
 

 5 วัน 3. การพิจารณาอนุญาต 
    พิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต  

 

บันทึกผลการ
พิจารณาและลง
ลายมือชื่อในคํา
รองขอเพ่ิมชื่อ 
     

 

นาย
ทะเบียน 

 
 

 

 

  

พิจารณา
อนุญาต 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

4   
 
 
 
 
 

4. ดําเนินการเพ่ิมชื่อ 
4.1 กรณีอนุญาต 
   (1) พิมพคํารอง 
   (2) จัดเก็บ(scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 (3) บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
ตามโปรแกรมการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน 
กําหนดใหเลขประจําตัวประชาชนเปนบุคคล
ประเภท 5  

(4) เพ่ิมชื่อลงในสําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14)  
(5)มอบหลักฐานคืนใหกับผูรอง ตรวจสอบ

ความถูกตองของรายการบุคคลท่ีเพ่ิมลงใน
สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14) กอนคืนใหกับผู
รองพรอมเอกสารหลักฐานประกอบอ่ืน ๆ 

(6)แนะนําใหผูรองยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชนภายในเวลา 60 วนั นับแตวันท่ี
ไดรับการเพ่ิมชื่อ  (กรณีผูขอเพ่ิมชื่ออายุเกิน  
7 ปบริบูรณ) 

(7)จัดทําประกาศสํานักทะเบียนทองถ่ินเพ่ือ
ประกาศใหสาธารณชนรวมตรวจสอบอีกทาง
หนึ่ง 

 (8)รายงานใหผูอํานวยการเขตทราบทุกวันท่ี 15
และ 30 ของเดือนและรวบรวมรายงาน
กรุงเทพมหานครภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 

 

รายการบุคคลท่ี
เพ่ิมลงในฐาน 
ขอมูลและ
สําเนาทะเบียน
บาน (ท.ร.14) 
มีความ ถูกตอง
ตามและเปนไป
ตามระเบียบฯ 
ขอ 95 
  

 

- ผูยื่นคํารอง
ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ของรายการ
บุคคลท่ีเพ่ิมลง
ในสําเนา
ทะเบียนบาน
(ท.ร.๑๔) 
- ผูรับบริการ
และผูบังคับ 
บัญชาสุม

ตรวจจับเวลา
การใหบริการ   

นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.31 
ท.ร.25 
ท.ร.98ก 

 

 

เพ่ิมชื่อใน 
ทะเบียนบาน 

มอบเอกสาร/สําเนา 
ทะเบียนบาน 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับ      

ผิดชอบ 
แบบฟอรม/

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

   4.2 กรณีไมอนุญาต 
(1)แจงใหผูรองทราบถึงเหตุผลท่ีไมอนุมัติภายใน 

3 วัน นับแตวันท่ีมีคําสั่ง และใหโตแยงหรือ
อุทธรณคําสั่งภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับ
แจงคําสั่ง และบันทึกไวในคํารอง 

(2) สอบถามผูรองวาจะใหนายทะเบียนจัดทํา
ทะเบียนประวัติใหเปนหลักฐานกอนหรือไม ถา
ประสงค ใหนายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติ 
กําหนดเลขประจําตัวประชาชนเปนบุคคล
ประเภท 0 

 

 
ผูรองลงชื่อ
รับทราบ 

   
 
 
 
 

ท.ร.38 ก  
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1.กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.7 กระบวนการยอยการเพ่ิมชื่อรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน> 1.7.4 กรณีบุคคลสัญชาติไทยท่ีเกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานรับรองการเกิด 
สถานท่ียื่นคํารอง   :  สํานักทะเบียนท่ีผูขอเพ่ิมชื่อมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน 
ผูยื่นคํารอง          :  ผูขอเพ่ิมชื่อ หรือบิดามารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย(กรณีผูขอเพ่ิมชื่อยังไมบรรลุนิติภาวะ) 
 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

1   - 1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
  1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
  (1) สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14) ของบานท่ีขอ

เพ่ิมชื่อ 
  (2) บัตรประจําตัวของผูรอง(ถามี) 
  (3) บัตรประจําตัวประชาชนเจาบานและบิดา

มารดา    (ถามี) 
  (4) หลักฐานการเกิดของผูขอเพ่ิมชื่อ ไดแก 

หลักฐานการจดทะเบียนคนเกิด(สูติบัตร)ท่ีออก
ใหโดยสถานทูตหรือกงสุลใหญไทยใน
ตางประเทศ หรือหลักฐานการเกิดท่ีออกโดย
หนวยงานของประเทศท่ีบุคคลนั้นเกิดซ่ึงไดแปล
และรับรองคําแปลวาถูกตองโดยกระทรวงการ
ตางประเทศ  
ถาหลักฐานการเกิดไมปรากฏรายการสัญชาติ
ของบิดามารดา จะตองเพ่ิมหลักฐานทาง
ทะเบียนของบิดามารดาท่ีปรากฏรายการ
สัญชาติไทยเพ่ือยืนยันการไดสัญชาติไทยของผู
ขอเพ่ิมชื่อ 

   

หลักฐาน
เอกสาร

ครบถวนตาม
ระเบียบฯขอ 

96 และ ๑๐๕ 
ทวิ 
  

 

 

เจาหนาท่ี 

 

1. พ.ร.บ.การทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 
แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี
2) พ.ศ.2551 

2. พ.ร.บ.สัญชาติ(ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2535       
ม.7(1) 

3.กฎกระทรวง
กําหนดใหคนซ่ึงไมมี
สัญชาติไทยปฏิบัติ
เก่ียวกับการทะเบียน
ราษฎรและกําหนด
อัตราคาธรรมเนียม 
พ.ศ. 2551 

4.ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การจัดทําทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.2535  

 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

   

(5) หนังสือเดินทาง(พาสปอรต) ของผูขอเพ่ิมชื่อ 
(6) พยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือซ่ึงสามารถรับรองและ

ยืนยันตัวบุคคลได 
 (7) รูปถายผูขอเพ่ิมชื่อ จํานวน 1 รูป(กรณีผูขอเพ่ิม
ชื่อมีอายุตั้งแต 7 ป ข้ึนไป) 
  1.2. กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

 

    

รวมแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับ
ท่ี5) พ.ศ.2551 ขอ 
96 และ 105 ทวิ 

5. ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การสํารวจและจัดทํา
ทะเบียนสําหรับ 

บุคคลท่ีไมมีสถานะ
ทางทะเบียน พ.ศ. 
2548  
6. หนังสือสํานัก

ทะเบียนกลาง ท่ี   
มท 0310.1/ว.10 
ลงวันท่ี 1 เม.ย. 
2545 

7. หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลาง ท่ี มท 
0309.1/ว.21   
ลงวันท่ี 11 ก.ย. 
2546 

8. หนังสือสั่งการ ท่ี  
มท 0309.1/ว3      
ลงวันท่ี 27 
มกราคม 2547 

2  25 
วัน 

2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเอกสารตาง 
ๆ  ท่ีนํามาแสดง พิมพคํารองและตรวจสอบความ
ถูกตองของรายการในคํารอง 
   2.1 กรณีหลักฐานเอกสารถูกตอง 
   (1) ตรวจสอบฐานขอมูลทะเบียนราษฎรวาผูรอง

มีชื่อในทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม 
   (2) สอบสวนผูรอง เจาบานและบุคคลท่ี

นาเชื่อถือใหปรากฏขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติ
ความเปนมาและรายการบุคคลของผูขอเพ่ิม
ชื่อ และความยินยอมใหเพ่ิมชื่อในทะเบียน
บาน(กรณีสอบสวนเจาบาน) 

   (3) รวบรวมพยานหลักฐานพรอมความเห็นเสนอ     
นายทะเบียนพิจารณา 

2.2 กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง  
      แจงผูรองใหแสดงหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม

หรือแกไขหลักฐานเอกสารใหถูกตองหรือเรียกพยาน
บุคคลเพ่ิมเติม 

หลักฐาน
เอกสาร 

ถูกตองตาม
ระเบียบฯ ขอ 
96 และ๑๐๕ 

ทวิ 
 

  

นาย
ทะเบียน 

 
    

ท.ร.31 
ป.ค.14 - พิมพคํารอง 

- ตรวจสอบความถูกตองของ
หลักฐานและ 

- สอบสวนบันทึกปากคํา 
  ผูรอง พยานบุคคล 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบ ฟอรม เอกสารอางอิง 

3 
 

 
 

 5 วัน 3. การพิจารณา 
    พิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต 

บันทึกผลการ
พิจารณาและลง
ลายมือชื่อในคํา
รองขอเพ่ิมชื่อ     

 

นาย
ทะเบียน 

 
  

4  4. ดําเนินการเพ่ิมชื่อ 
  4.1 กรณีอนุญาต 
     (1) พิมพคํารอง 
     (2) จัดเก็บ(scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 (3) บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
ตามโปรแกรมการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน 
กําหนดใหเลขประจําตัวประชาชนเปนบุคคล
ประเภท 5 และเพ่ิมชื่อลงในสําเนาทะเบียน
บาน(ท.ร.14) 

 (4 ) บันทึกการอนุญาตไวดานหลังสูติบัตรหรือ
เอกสารรับรองการเกิดแลวแตกรณี 

 (5)มอบหลักฐานคืนใหกับผูรองโดย  ตรวจสอบ
ความถูกตองของรายการบุคคลท่ีเพ่ิมลงใน
สําเนาทะเบียนบาน(ฉบับเจาบาน) กอนคืนให 
กับผูรอง พรอมเอกสารหลักฐานประกอบอ่ืน ๆ 

(6) แนะนําใหผูรองยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชนภายในเวลา 60 วนั นับแตวันท่ี
ไดรับการเพ่ิมชื่อ  (กรณีผูขอเพ่ิมชื่ออายุตั้งแต 
7 ปบริบูรณ) 

 

รายการบุคคลท่ี
เพ่ิมลงในฐาน 
ขอมูล และ
สําเนาทะเบียน
(ท.ร.๑๔)บานมี
ความถูก ตอง
และเปน ไป
ตามระเบียบฯ 
ขอ 96 
 

 - ผูรับบริการ
และผูบังคับ 
บัญชาสุม
ตรวจจับเวลา
การใหบริการ 

นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.31 
ท.ร.25 
ท.ร.98ก 
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พิจารณาอนุญาต 
 

มอบเอกสาร/สําเนา
ทะเบียนบาน 

 

เพ่ิมชื่อใน
ทะเบียนบาน 

 



ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับ      

ผิดชอบ 
แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 

 
 

 

 (7)จัดทําประกาศสํานักทะเบียนทองถ่ินเพ่ือ
ประกาศใหสาธารณชนรวมตรวจสอบอีกทาง
หนึ่ง 

 (8)รายงานใหผูอํานวยการเขตทราบทุกวันท่ี 
15และ 30 ของเดือนและรวบรวมรายงาน
กรุงเทพมหานครภายในวันท่ี 5 ของเดือน
ถัดไป 

4.2 กรณีไมอนุญาต 
(1)แจงใหผูรองทราบถึงเหตุผลท่ีไมอาจ

ดําเนินการไดภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีมีคําสั่ง 
และสิทธิในการอุทธรณคําสั่งภายใน 15 วัน
นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง และบันทึกไวในคํา
รอง 

(2) สอบถามผูรองวาจะใหนายทะเบียนจัดทํา
ทะเบียนประวัติใหเปนหลักฐานกอนหรือไม 
ถาประสงคใหนายทะเบียนจัดทําทะเบียน
ประวัติ กําหนดเลขประจําตัวประชาชนเปน
บุคคล  ประเภท 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรองลงชื่อ
รับทราบ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท.ร.38 ก 
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1.กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.7 กระบวนการยอยการเพ่ิมชื่อรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน > 
1.7.5 กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากตางประเทศโดยใชหนังสือเดินทางของตางประเทศหรือหนังสือสําคัญประจําตัว(Certificate of Identity)  

ออกใหโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทย และมีหลักฐานเอกสารราชการท่ีระบุวาเปนผูมีสัญชาติไทย 
สถานท่ียื่นคํารอง  :  สํานักทะเบียนท่ีผูขอเพ่ิมชื่อมีภูมิลําเนาอยู 
ผูยื่นคํารอง          :  เจาบานหรือผูขอเพ่ิมชื่อ 
 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

1  - 1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
  1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 

(1) สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14) ของบานท่ีขอ
เพ่ิมชื่อ 

   (2) บัตรประจําตัวประชาชนของผูรอง  (ถามี) 
 (3).หลักฐานท่ีมีรายการบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อ 

ไดแก หนังสือเดินทางของตางประเทศหรือ
หนังสือสําคัญประจําตัว(Certificate of 
Identity)ออกใหโดยสถานทูตหรือสถานกงสุล
ไทยและหลักฐานเอกสารราชการท่ีระบุวาเปน
ผูมีสัญชาติไทย(ถามี) เชน หลักฐานการศึกษา 
หลักฐานทหาร  

 (4) พยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือซ่ึงสามารถรับรองและ
ยืนยันตัวบุคคลได 

 (5) รูปถายผูขอเพ่ิมชื่อ จํานวน 1 รูป(กรณีผูขอ
เพ่ิมชื่อมีอายุตั้งแต 7 ป ข้ึนไป) 

  1.2. กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

หลักฐาน
เอกสาร

ครบถวนตาม 
ระเบียบฯขอ 
96/1 และ 
๑๐๕ ทว ิ

  

 

เจาหนาท่ี 

 

1. พ.ร.บ.การทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 แก
ไชเพ่ิมเตมิ(ฉบับท่ี2) 
พ.ศ.2551 

2.ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวา
ดวยการจัดทํา
ทะเบียนราษฎร 
พ.ศ.2535 รวม
แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับ
ท่ี5) พ.ศ.2551 ขอ 
96/1 และ 105 
ทวิ 

3. ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวา
ดวยการสํารวจและ
จัดทําทะเบียน
สําหรับบุคคลท่ีไมมี
สถานะทางทะเบียน 
พ.ศ. 2548 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

2  25 วัน 2. รับคํารอง ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
การกรอกรายการตาง ๆ ในคํารองขอเพ่ิมชื่อ และ
ความถูกตองของหลักฐานเอกสารตาง ๆ  ท่ีนํามา
แสดง 
   2.1 กรณีหลักฐานเอกสารถูกตอง 

  (1) ตรวจสอบฐานขอมูลทะเบียนราษฎรวา 
ผูรองมีชื่อในทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม 

   (2) กรณีผูขอเพ่ิมชื่อมีเอกสารราชการท่ีระบุวา
เปนผูมีสัญชาติไทย ใหทําเรื่องขอตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสารท่ีผูขอเพ่ิมชื่อนํามา
แสดงไปยังสวนราชการท่ีออกเอกสารดังกลาว 
ถาไดรับแจงตอบวาเปนเอกสารท่ีถูกตอง ให
สอบสวนเจาบาน ผูแจงและบุคคลท่ีนาเชื่อถือ
ใหปรากฏขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติของบุคคล
ของผูขอเพ่ิมชื่อในประเด็นเรื่องชื่อตัว ชื่อสกุล 
วันเดือนปเกิด สถานท่ีเกิด ภูมิลําเนาทีอยูอาศัย
ในประเทศไทยกอนไปตางประเทศ การ ใช
สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง รวมถึงรายการของบิดา
มารดา 

  (3)รวบรวมพยานหลักฐานพรอมความเห็นเสนอ    
นายทะเบียนทองถ่ินเขตพิจารณา 

 

หลักฐาน
เอกสาร 

ถูกตองตาม
ระเบียบฯ ขอ 
96/1 และ 
๑๐๕ ทว ิ

   

 

นายทะเบียน 
 
 

ท.ร.31 
ป.ค.14 
  
 
 

3.กฎกระทรวง 
กําหนดใหคนซ่ึงไมมี
สัญชาติไทยปฏิบัติ
เก่ียวกับการทะเบียน
ราษฎรและกําหนด
อัตราคาธรรมเนียม 
พ.ศ. 2551 

4. หนังสือสั่งการท่ี มท 
0310.1/ว.10 ลง
วันท่ี 1 เม.ย. 2545 

5. หนังสือสั่งการท่ี มท 
0309.1/ว.21 ลง
วันท่ี 11 ก.ย. 
2546 

6. หนังสือสั่งการ ท่ี 
มท 0309.1/ว3 ลง
วันท่ี 27 มกราคม 
2547 

 

 
 

- รับคํารอง 
- ตรวจสอบความถูกตองของ

หลักฐานและ 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 
  ผูรอง พยานบุคคล 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ 
ติดตาม/

ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบ  ฟอรม เอกสารอางอิง 

   2.2 กรณีไดรับแจงจากสวนราชการท่ีออกเอกสาร
วาเอกสารดังกลาวไมถูกตอง หรือไมสามารถ
ตรวจสอบได ใหทําหนังสือสงตัวผูขอเพ่ิมชื่อ
ใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพ่ือขอพิสูจน
สัญชาติ  

   
        

 

 
 

  

3 
 
 
 

 5 วัน 3. การพิจารณา 
    พิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต  
 

บันทึกผลการ
พิจารณาและลง
ลายมือชื่อในคํา
รองขอเพ่ิมชื่อ 

 

นาย
ทะเบียน 

 

  

 
 

4 

 4. ดําเนินการเพ่ิมชื่อ 
    4.1. กรณีอนุญาต 
      (1) พิมพคํารอง 
      (2) จัดเก็บ(scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 

   (3)บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
ตามโปรแกรมการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน 
กําหนดใหเลขประจําตัวประชาชนเปนบุคคล
ประเภท 5 

   (4)พิมพสําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14) 
   (5)มอบหลักฐานคืนใหกับผูรองโดยตรวจสอบ

ความถูกตองของรายการบุคคลท่ีเพ่ิมลงใน
สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14) กอนคืนใหกับผู
รองพรอมเอกสารหลักฐานประกอบอ่ืน ๆ 

   

รายการบุคคลท่ี
เพ่ิมลงใน
ฐานขอมูล และ
สําเนาทะเบียน
บาน(ท.ร.๑๔) มี
ความถูกตองและ
เปน ไปตาม
ระเบียบฯ ขอ 
96/1 

 

- ผูยื่นคํารอง
ตรวจสอบความ
ถูกตองของ
รายการบุคคลท่ี
เพ่ิมลงในสําเนา
ทะเบียนบาน
(ท.ร.๑๔) 
- ผูรับบริการ
และผูบังคับ 
บัญชาสุมตรวจ 
จับเวลาการให 
บริการ   

นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.31 
ท.ร.25 
ท.ร.98ก 

 

 

 

เพ่ิมช่ือใน
ทะเบียนบาน 

 

พิจารณาอนุญาต 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ 
ติดตาม/

ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

 

 

 

     (6)แนะนําใหผูรองยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว   
         ประชาชนภายในเวลา 60 วัน นับแตวันท่ี   
         ไดรับการเพ่ิมชื่อ  (กรณีผูขอเพ่ิมชื่ออายุเกิน   
         7 ปบริบูรณ)  
     (7)จัดทําประกาศสํานักทะเบียนทองถ่ินเพ่ือ    
        ประกาศใหสาธารณชนรวมตรวจสอบอีกทาง  

       หนึ่ง 
  (8)รายงานใหผูอํานวยการเขตทราบทุกวันท่ี 15

และ 30 ของเดือนและรวบรวมรายงาน
สํานักทะเบียนจังหวัดภายในวันท่ี 5 ของ
เดือนถัดไป  

 

     

 
 
 
 

 

 

4.2 กรณีไมอนุญาต 
 (1) แจงใหผูรองทราบถึงเหตุผลท่ีไมอนุญาตภายใน    
       3 วัน นับแตวันท่ีมีคําสั่ง และใหโตแยงหรือ   
       อุทธรณคําสั่งภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับ  
       แจงคําสั่ง และบันทึกไวในคํารอง 

(2) สอบถามผูรองวาจะใหนายทะเบียนจัดทํา
ทะเบียนประวัติใหเปนหลักฐานกอนหรือไม ถา
ประสงคใหนายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติ 
กําหนดเลขประจําตัวประชาชนเปนบุคคล  
ประเภท 0 

 

ผูรองลงชื่อ
รับทราบ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท.ร.38 ก 

 

 
 

มอบเอกสาร/สําเนา
ทะเบียนบาน 
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1.กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.7 กระบวนการยอยการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน > 1.7.6 กรณีเกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานรับรองการเกิด 
โดยมีเหตุจําเปนท่ีไมอาจเดินทางกลับประเทศไทย 

สถานท่ียื่นคํารอง  :  สํานักทะเบียนท่ีครอบครัวหรือญาติพ่ีนองของผูท่ีขอมีรายการบุคคลและเลขประจําตัวประชาชนในงานขอมูลทะเบียนราษฎรมีภูมิลําเนาอยู 
ผูยื่นคํารอง          :  - บิดา มารดา หรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมาย หรือผูรับมอบอํานาจจากบิดา มารดา หรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายของผูประสงคขอมีรายการบุคคลและ 
                            เลขประจําตัวประชาชนในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 
                        -  กรณีท่ีผูประสงคขอมีรายการบุคคลและเลขประจําตัวประชาชนในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรบรรลุนิติภาวะแลวอาจมอบอํานาจใหญาติพ่ีนองยื่นคํารองแทนได 
 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

1  - 1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
  1.1  ตรวจสอบหลักฐาน 

(1) สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14) ของบานท่ีขอ
เพ่ิมชื่อ 

(2) บัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง 
(3) สูติบัตรท่ีออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุล

ไทยหรือเอกสารรับรองการเกิดท่ีออกใหโดย
หนวยงานของรัฐบาลตางประเทศซ่ึงแปลเปน
ภาษาไทยและผานการรับรองคําแปลโดย
กระทรวงการตางประเทศไทย 

(4) หนังสือมอบอํานาจของบิดา มารดา หรือ
ผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายหรือผูประสงค
ขอมีรายการบุคคลและเลขประจําตัวประชาชน
ในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรซ่ึงบรรลุนิติภาวะ
แลวแตกรณี ซ่ึงควรดําเนินการผานสถานทูต
หรือสถานกงสุลไทย 

 
 

หลักฐาน
เอกสาร

ครบถวนตาม 
ระเบียบฯขอ 
96/2 และ 
๑๐๕ ทว ิ

  
 

 

เจาหนาท่ี 

 

1. พ.ร.บ.การทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 
แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี
2) พ.ศ.2551 

2.กฎกระทรวง
กําหนดใหคนซ่ึงไมมี
สัญชาติไทยปฏิบัติ 
เก่ียวกับการทะเบียน
ราษฎรและกําหนด
อัตราคาธรรมเนียม 
พ.ศ. 2551 

3.ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การจัดทําทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.2535 
รวมแกไขเพ่ิมเติมทวิ 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

 

 

 

(5) เอกสารท่ีทางราชการออกให(ถามี) เชน 
หลักฐานการศึกษา หลักฐานทางทหาร 

 (6) พยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือซ่ึงสามารถรับรอง
และยืนยันตัวบุคคลได 

(7) รูปถายผูขอเพ่ิมชื่อ จํานวน 1 รูป(กรณีผูขอ
เพ่ิมชื่อมีอายุตั้งแต 7 ป ข้ึนไป)และภาพถาย
บิดามารดาหรือผูปกครอง(ถามี) 

  1.2.กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

    

(ฉบับท่ี5) พ.ศ.2551 
ขอ 96/2 และ 105 
4. ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การสํารวจและจัดทํา
ทะเบียนสําหรับบุคคล
ท่ีไมมีสถานะทาง
ทะเบียน พ.ศ. 2548 
5. หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลางท่ี มท 
0310.1/ว.10 ลง
วันท่ี 1 เม.ย. 2545 

6. หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลางท่ี มท 
0309.1/ว.21 ลง
วันท่ี 11 ก.ย. 
2546 

7.หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลาง ท่ี  

  มท 0309.1/ว3            
  ลงวันท่ี 27 มกราคม   
  2547 

2  25 
วัน 

2. พิมพคํารอง ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
การกรอกรายการตาง ๆ ในคํารองขอเพ่ิมชื่อ และ
ความถูกตองของหลักฐานเอกสารตาง ๆ  ท่ีนํามา
แสดง 

2.1 กรณีหลักฐานเอกสารถูกตอง  
(1) ตรวจสอบฐานขอมูลทะเบียนราษฎรวาผูรอง

มีชื่อในทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม 
   (2) สอบสวนเจาบาน ผูแจงและบุคคลท่ี

นาเชื่อถือใหปรากฏขอเท็จจริงเก่ียวกับ
ประวัติของบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อในประเด็น
เรื่องชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปเกิด สถานท่ี
เกิด ภูมิลําเนาท่ีอยูอาศัยในประเทศไทยกอน
ไปตางประเทศ การ ใชสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้ง รวมถึงรายการของบิดามารดาและ
ความจําเปนท่ีไมอาจเดินทางกลับ ประเทศ
ไทย 

หลักฐาน
เอกสาร 

ถูกตองตาม
ระเบียบฯ ขอ 
96/2 และ 
๑๐๕ ทว ิ

  
  

  

นาย
ทะเบียน 

 
 

ท.ร.31 
ป.ค.14 
 

- พิมพคํารอง 
- ตรวจสอบความถูกตองของ

หลักฐานและ 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 
  ผูรอง พยานบุคคล 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

3 
 

 

 

   (3) รวบรวมพยานหลักฐานพรอมความเห็น
เสนอนายทะเบียนพิจารณา 

2.2 กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง  
      แจงผูรองใหแสดงหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม

หรือแกไขหลักฐานเอกสารใหถูกตองหรือเรียก
พยานบุคคลเพ่ิมเติม 

 

     

 

 5 วัน 3. การพิจารณา 
    พิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต  
 

บันทึกผลการ
พิจารณาและลง
ลายมือชื่อในคํา
รองขอเพ่ิมชื่อ                

 

นาย
ทะเบียน 

 
  

 

 4. ดําเนินการเพ่ิมชื่อ 
    4.1. กรณีอนุญาต 
     (1) พิมพคํารอง 
     (2) จัดเก็บ(scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 (3) บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
ตามโปรแกรมการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน 
กําหนดใหเลขประจําตัวประชาชนเปนบุคคล
ประเภท 5 และเพ่ิมชื่อลงในทะเบียนบาน
ชั่วคราว(ท.ร.14) สําหรับบุคคลท่ีเดินทางไป
ตางประเทศของสํานักทะเบียน           

 (4) บันทึกการอนุญาตและเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก ไวดานหลังสูติบัตรหรือ
หลักฐานรับรองการเกิด 

 

รายการบุคคล
ท่ีเพ่ิมลงใน
ฐานขอมูล 
และสําเนา

ทะเบียนบาน
(ท.ร.๑๔) มี
ความถูกตอง
และเปน ไป

ตามระเบียบฯ 
ขอ 96/๒ 

 

ผูรับบริการและ  
ผูบังคับบัญชา    
สุมตรวจ จับ
เวลาการให 

บริการ 

 ท.ร.31 
ท.ร.25 

ท.ร.98 ก 
 

 

เพ่ิมช่ือใน
ทะเบียนบาน 

 

พิจารณาอนุญาต 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

4   (5 )จัดทําประกาศสํานักทะเบียนทองถ่ินเพ่ือ  
     ประกาศ ใหสาธารณชนรวมตรวจสอบอีก  
     ทางหนึ่ง  
(6) รายงานใหผูอํานวยการเขตทราบทุกวันท่ี  
     15และ 30 ของเดือนและรวบรวมรายงาน 
     กรุงเทพมหานครภายในวันท่ี 5 ของเดือน  
     ถัดไป  

4.2 กรณีไมอนุญาต 
    แจงใหผูรองทราบถึงเหตุผลท่ีไมอนุญาตภายใน 

3 วัน นับแตวันท่ีมีคําสั่ง และใหโตแยงหรือ
อุทธรณคําสั่งภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับ
แจงคําสั่ง และบันทึกไวในคํารอง  

  
 

 
  
 
 
 
 
 
 

ผูรองลงชื่อ
รับทราบ 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 

มอบเอกสาร/สําเนา
ทะเบียนบาน 
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1.กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.7 กระบวนการยอยการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน > 1.7.7  กรณีบุคคลอางวามีสัญชาติไทยขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน 
โดยไมมีหลักฐานเอกสารมาแสดง 

สถานท่ียื่นคํารอง  :  สํานักทะเบียนท่ีผูขอเพ่ิมชื่อมีภูมิลําเนาอยู 
ผูยื่นคํารอง         :  เจาบานหรือผูท่ีขอเพ่ิมชื่อ 
 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

1  - 1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
  ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 

 (1) สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14)ของบานท่ีจะขอ
เพ่ิมชื่อ 

 (2) บัตรประจําตัวของผูรอง  (ถามี) 
 (3) เอกสารท่ีทางราชการออกให(ถามี) เชน 

หลักฐานทางการศึกษา หลักฐานทางทหาร 
ทะเบียนนักเรียน 

 (4) พยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือซ่ึงสามารถรับรอง
และยืนยันตัวบุคคลได 

 (5) รูปถายผูขอเพ่ิมชื่อ จํานวน 1 รูป(กรณีผูขอ
เพ่ิมชื่อมีอายุตั้งแต 7 ป ข้ึนไป) 

  ๑.2 กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

หลักฐาน
เอกสาร

ครบถวนตาม 
ระเบียบฯขอ  

9๗ และ ๑๐๕ 
ทวิ 

  
 

 

เจาหนาท่ี 
 
 

 

1. พ.ร.บ.การทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 
แกไชเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี
2) พ.ศ.2551 

2.กฎกระทรวง
กําหนดใหคนซ่ึงไมมี
สัญชาติไทยปฏิบัติ
เก่ียวกับการทะเบียน
ราษฎรและกําหนด
อัตราคาธรรมเนียม 
พ.ศ. 2551 

3.ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การจัดทําทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.2535 
รวมแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี5) พ.ศ.
2551 ขอ 97 และ 
105 ทว ิ

 

2  25 วัน 2. . พิมพคํารอง ตรวจสอบความถูกตองครบถวน
ของการกรอกรายการตาง ๆ ในคํารองขอเพ่ิมชื่อ 
และความถูกตองของหลักฐานเอกสารตาง ๆ  ท่ี
นํามาแสดง 
  2.1 กรณีหลักฐานเอกสารถูกตอง  

 (๑) ตรวจสอบฐานขอมูลทะเบียนราษฎรวาผูรอง  
 
 

หลักฐาน
เอกสาร 

ถูกตองตาม
ระเบียบฯ ขอ 
9๗ และ ๑๐๕ 

ทวิ 

 

นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.31 
ป.ค.14 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

- พิมพคํารอง 
- ตรวจสอบความถูกตอง

ของหลักฐานและ 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 
  ผูรอง พยานบุคคล 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

 

 

 

มีชื่อในทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม 
 (2) สอบสวนผูรอง เจาบาน และบุคคลท่ี

นาเชื่อถือใหปรากฏขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติ
ความเปนมาและรายการบุคคลของผูท่ีขอเพ่ิม
ชื่อและความยินยอมใหเพ่ิมชื่อในทะเบียน
บาน(กรณีสอบสวนเจาบาน) 

(๓) ประสานกับสํานักทะเบียนหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือตรวจสอบหลักฐานหรือสอบสวน
พยานบุคคล 

    (ถามี) 
(๔) รวบรวมพยานหลักฐานพรอมความเห็นเสนอ

ผูมีอํานาจพิจารณาดังนี้ 
      - กรณีผูขอเพ่ิมชื่อมีอายุตั้งแต 7 ปบริบูรณ

ข้ึนไป ใหเสนอผูอํานวยการเขตพิจารณาอนุมัติ 
    - กรณีผูขอเพ่ิมชื่อมีอายุต่ํากวา 7 ปบริบูรณ 

ใหนายทะเบียนทองถ่ินเขตพิจารณาอนุญาต 
เวนแตมีเหตุสงสัยเรื่องสัญชาติ ใหเสนอขอ
ความเห็นชอบจากผูอํานวยการเขตกอน
พิจารณาอนุญาต 

2.2 กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง  
      แจงผูรองใหแสดงหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม

หรือแกไขหลักฐานเอกสารใหถูกตองหรือเรียก
พยานบุคคลเพ่ิมเติม 

 
 

    

4. ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การสํารวจและจัดทํา
ทะเบียนสําหรับ
บุคคลท่ีไมมีสถานะ
ทางทะเบียน พ.ศ. 
2548 

5. หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลางท่ี มท 
0310.1/ว.10 ลง
วันท่ี 1 เม.ย. 2545 

6. หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลาง ท่ี มท 
0309.1/ว3 ลง
วันท่ี 27 มกราคม 
2547 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

3 
 

 5 วัน 3. การพิจารณา 
พิจารณาอนุมัติ/อนุญาตหรือไมอนุมัติ / ไมอนุญาต 
 

บันทึกผลการ
พิจารณาและลง
ลายมือชื่อในคํา
รองขอเพ่ิมชื่อ      

 

ผูอํานวย  
การเขต/ 
นายทะ 
เบียน 
(แลวแต
กรณี) 

  

4  4. ดําเนินการเพ่ิมชื่อ 
4.1. กรณีอนุญาต/อนุมัติ 
     (1) พิมพคํารอง 
     (2) จัดเก็บ(scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 

(3) บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
ตามโปรแกรมการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน 
กําหนดใหเลขประจําตัวประชาชนเปนบุคคล
ประเภท 5 

(4) พิมพสําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14) 
(5)มอบหลักฐานคืนใหกับผูรองโดยตรวจสอบ

ความถูกตองของรายการบุคคลท่ีเพ่ิมลงใน
สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14) กอนคืนใหกับผู
รอง พรอมเอกสารหลักฐานประกอบอ่ืน ๆ 

(6)แนะนําใหผูรองยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชนภายในเวลา 60 วนั นับแตวันท่ี
ไดรับการเพ่ิมชื่อ  (กรณีผูขอเพ่ิมชื่ออายุ 7 ป
บริบูรณ)  

 

รายการบุคคล
ท่ีเพ่ิมลงใน

ฐานขอมูล และ
สําเนาทะเบียน
บาน(ท.ร.๑๔) 
มีความถูกตอง
ตามขอเท็จจริง
และเปน ไป

ตามระเบียบฯ 
ขอ 9๗ 

 
 
 

ผูยื่นคํารอง
ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ของรายการ
บุคคลท่ีเพ่ิมลง
ในสําเนา
ทะเบียนบาน
(ท.ร.๑๔) 

นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.31 
ท.ร.25 

ท.ร.98 ก 
 

 

                                                                                                         

พิจารณา 
อนุญาต/อนุมตั ิ

 

เพ่ิมช่ือใน
ทะเบียนบาน 

 

มอบเอกสาร/
สําเนาทะเบียนบาน 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

 

 

 (7)จัดทําประกาศสํานักทะเบียนทองถ่ินเพ่ือ
ประกาศใหสาธารณชนรวมตรวจสอบอีกทาง
หนึ่ง 

(8)รายงานใหผูอํานวยการเขตทราบทุกวันท่ี 
15 และ 30 ของเดือนและรวบรวมรายงาน
กรุงเทพมหานครภายในวันท่ี 5 ของเดือน
ถัดไป   

4.2 กรณีไมอนุญาต 
 (1)แจงใหผูรองทราบถึงเหตุผลท่ีไมอาจ

ดําเนินการไดภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีมีคําสั่ง 
และสิทธิในการอุทธรณคําสั่งภายใน 15 วัน
นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งและบันทึกไวในคํา
รอง 

 (2)สอบถามผูรองวาจะใหนายทะเบียนจัดทํา
ทะเบียนประวัติใหเปนหลักฐานกอนหรือไม ถา
ประสงค ใหนายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติ 
กําหนดเลขประจําตัวประชาชนเปนบุคคล
ประเภท 0 

 

ผูรองลงชื่อ      
รับทราบ 

ผูรับบริการและ 
ผูบังคับบัญชา  
สุมตรวจจับ
เวลาการ
ใหบริการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท.ร.38 ก  
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1.กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.7 กระบวนการยอยการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน >  
1.7.8 กรณีบุคคล หนวยงานเอกชน หรือหนวยงานของรัฐขอเพ่ิมชื่อเด็กอนาถาท่ีอยูในความอุปการะ 

สถานท่ียื่นคํารอง   :   สํานักทะเบียนท่ีผูขอเพ่ิมชื่อมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน 
ผูยื่นคํารอง          :   ผูอุปการะหรือหนวยงานท่ีอุปการะ 
 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ      
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

1  - 1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
  ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 

 (1) สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14) ของบานท่ีจะ
ขอเพ่ิมชื่อ 

 (2) บัตรประจําตัวของผูรอง  (ถามี) 
 (3) หลักฐานการรับตัวเด็กไวในการอุปการะ   

(ถามี) 
 (4) หลักฐานท่ีเก่ียวของกับตัวเด็กท่ีขอเพ่ิมชื่อ(ถา

มี) เชน หลักฐานการศึกษา จดหมาย 
ภาพถาย เปนตน 

 (5) พยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือซ่ึงสามารถรับรอง
และยืนยันตัวบุคคลได 

(6) รูปถายผูขอเพ่ิมชื่อ จํานวน 1 รูป(กรณีผูขอ
เพ่ิมชื่อมีอายุตั้งแต 7 ป ข้ึนไป) 

๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

หลักฐาน
เอกสาร

ครบถวนตาม 
ระเบียบฯขอ 

9๘ และ ๑๐๕ 
ทวิ 

 

 

เจาหนาท่ี 
 
 

 
 

1. พ.ร.บ.การทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 
แกไชเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี
2) พ.ศ.2551 

2.กฎกระทรวง
กําหนดใหคนซ่ึงไมมี
สัญชาติไทยปฏิบัติ
เก่ียวกับการทะเบียน
ราษฎรและกําหนด
อัตราคาธรรมเนียม 
พ.ศ. 2551 

 

2  25 วัน 2. รับคํารอง ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
การกรอกรายการตาง ๆ ในคํารองขอเพ่ิมชื่อ และ
ความถูกตองของหลักฐานเอกสารตาง ๆ  ท่ีนํามา
แสดง 
 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองตาม

ระเบียบฯ ขอ 9๘ 
และ ๑๐๕ ทวิ 

 

นายทะเบียน 
 

ท.ร.31 
ป.ค.14 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
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ท่ี 
ผังกระบวนงาน 

ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอ
บ 

แบบฟอรม/
บนัทึก 

เอกสารอางอิง 

   2.1 กรณีหลักฐานเอกสารถูกตอง  
 (๑) ตรวจสอบฐานขอมูลทะเบียนราษฎรวาผูขอ

เพ่ิมชื่อมีช่ือในทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม 

(2) สอบสวนผูอุปการะเลี้ยงดูและเด็ก และบุคคล
ท่ีนาเชื่อถือใหปรากฏขอเท็จจริงเก่ียวกับ
ประวัติความเปนมาและรายการบุคคลของผูท่ี
ขอเพ่ิมชื่อและความยินยอมใหเพ่ิมชื่อใน
ทะเบียนบาน(กรณีสอบสวนเจาบาน) 

 (๓) ประสานกับสํานักทะเบียนหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือตรวจสอบหลักฐานหรือสอบสวน
พยานบุคคล  (ถามี) 

 (๔) รวบรวมพยานหลักฐานพรอมความเห็นเสนอ
ผูอํานวยการเขตพิจารณา 

2.2 กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง  
      แจงผูรองใหแสดงหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม

หรือแกไขหลักฐานเอกสารใหถูกตองหรือเรียก
พยานบุคคลเพ่ิมเติม 

 
 
 

 

 

  4.ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การจัดทําทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.2535 
รวมแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี5) พ.ศ.
2551 ขอ 98 และ 
105 ทว ิ

5. ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การสํารวจและจัดทํา
ทะเบียนสําหรับ
บุคคลท่ีไมมีสถานะ
ทางทะเบียน พ.ศ. 
2548 

6. หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลางท่ี มท 
0310.1/ว.10 ลง
วันท่ี 1 เม.ย. 2545 

ลงวันท่ี 11  
 
 
 
 

- รับคํารอง 
- ตรวจสอบความถูกตองของ

หลักฐานและ 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 
  ผูรอง พยานบุคคล 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผดิชอบ 
แบบฟอรม/

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

3 
 

 5 วัน 3. การพิจารณา 
    พิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ    
 

บันทึกผลการ
พิจารณาและ

ลงลายมือชื่อใน
คํารองขอเพ่ิม

ชื่อ 

 ผูอํานวย    
การเขต 

 7. หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลางท่ี  
มท 0309.1/106 
11เมษายน 2549 

8. หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลาง ท่ี 
มท 0309.1/ว3  

ลงวันท่ี 27 มกราคม 
2547 

4 
 

 4. ดําเนินการเพ่ิมช่ือ 

   4.1 กรณีอนุมัติ 
      (1) พิมพคํารอง 
      (2) จัดเก็บ(scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 (3)บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
ตามโปรแกรมการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน 
กําหนดใหเลขประจําตัวประชาชนเปนบุคคล
ประเภท 5 

(4) พิมพสําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14) 
(5)มอบหลักฐานคืนใหกับผูรองโดยตรวจสอบ

ความถูกตองของรายการบุคคลท่ีเพ่ิมลงใน
สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14) กอนคืนใหกับผู
รอง พรอมเอกสารหลักฐานประกอบอ่ืน ๆ 

(6)แนะนําใหผูขอเพ่ิมชื่อยื่นคําขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชนภายในเวลา 60 วัน นับ
แตวันท่ีไดรับการเพ่ิมชื่อ  (กรณีผูขอเพ่ิมชื่อ
อายุ 7 ปบริบูรณ) 

(7)จัดทําประกาศสํานักทะเบียนทองถ่ินเพ่ือ  
   ประกาศใหสาธารณชนรวมตรวจสอบอีกทาง  
   หนึ่ง 

รายการบุคคล
ท่ีเพ่ิมลงในฐาน 
ขอมูลและ
สําเนาทะเบียน
บาน(ท.ร.๑๔) 
มีความ ถูกตอง
และเปน ไป
ตามระเบียบฯ 
ขอ 9๘ 

 

- ผูยื่นคํารอง
ตรวจสอบความ
ถูกตองของ
รายการบุคคลท่ี
เพ่ิมลงในสําเนา
ทะเบียนบาน
(ท.ร.๑๔) 
- ผูรับบริการ
และผูบังคับ 

บัญชาสุมตรวจ 
จับเวลาการให 

บริการ  
 

นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.31 
ท.ร.25 
ท.ร.98ก 
 

เพ่ิมชื่อใน
ทะเบียนบาน 

 

มอบเอกสาร/
สําเนาทะเบียน

บาน 
 

พิจารณาอนุมัต ิ
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

   (8)รายงานใหผูอํานวยการเขตทราบทุกวันท่ี 
15 และ 30 ของเดือนและรวบรวมรายงาน
กรุงเทพมหานครภายในวันท่ี 5 ของเดือน
ถัดไป    

๔.2  กรณีไมอนุมัติ 
(1) แจงใหผูรองทราบถึงเหตุผลท่ีไมอนุมัติภายใน 

3 วัน นับแตวันท่ีมีคําสั่ง และใหโตแยงหรือ
อุทธรณคําสั่งภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับ
แจงคําสั่ง  และบันทึกไวในคํารอง 

(2) สอบถามผูรองวาจะใหนายทะเบียนจัดทํา
ทะเบียนประวัติใหเปนหลักฐานกอนหรือไม ถา
ประสงค ใหนายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติ 
กําหนดเลขประจําตัวประชาชนเปนบุคคล
ประเภท 0 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

ผูรองลงชื่อ
รับทราบ 

-    
 
 
 
 
 

ท.ร.38 ก 
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1.กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.7 กระบวนการยอยการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน >  
1.7.9  กรณีท่ีไดมีการลงรายการ“ตาย”หรือ“จําหนาย”ในทะเบียนบานฉบับท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน เนื่องจากสาเหตุการแจงผิดคนหรือสําคัญผิดในขอเท็จจริง 

สถานท่ียื่นคํารอง  :  สํานักทะเบียนท่ีผูขอเพ่ิมชื่อเคยมีชื่อในทะเบียนบานกอนถูกจําหนายรายการ 
ผูยื่นคํารอง         :  เจาบานหรือผูท่ีขอเพ่ิมชื่อ 
 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

1 
 

   - 1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
  ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 

 (1) สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14)ของบานท่ีจะขอ
เพ่ิมชื่อ 

 (2) บัตรประจําตัวของผูรอง  (ถามี) 
 (3) ทะเบียนบานท่ีมีบันทึกรายการตายหรือ

จําหนายของบุคคลท่ีขอเพ่ิมชื่อ 
 (4) มรณบัตร(กรณีบุคคลท่ีถูกจําหนายตาย) หรือ

ใบรับแจงการตาย 
(5) เอกสารท่ีทางราชการออกให(ถามี) เชน 

หลักฐานทางการศึกษา หลักฐานทางทหาร 
ทะเบียนนักเรียน 

 (6) พยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือซ่ึงสามารถรับรอง
และยืนยันตัวบุคคลได 

  (7) รูปถายผูขอเพ่ิมชื่อ จํานวน 1 รูป(กรณีผูขอ
เพ่ิมชื่อมีอายุตั้งแต 7 ป ข้ึนไป) 

๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

หลักฐาน
เอกสาร

ครบถวนตาม 
ระเบียบฯขอ 

9๙ และ ๑๐๕ 
ทวิ 
  
 
 

- เจาหนาท่ี 
 
 

- 1. พ.ร.บ.การทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 
แกไชเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี
2) พ.ศ.2551 

2. กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการเก่ียวกับ
การโตแยงหรือชี้แจง
ขอเท็จจริง การ
อุทธรณและการ
พิจารณาอุทธรณ
คําสั่งของนาย
ทะเบียน พ.ศ.2551 

3.กฎกระทรวง
กําหนดใหคนซ่ึงไมมี
สัญชาติไทยปฏิบัติ
เก่ียวกับการทะเบียน
ราษฎรและกําหนด
อัตราคาธรรมเนียม  

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ 
ติดตาม/

ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25 วัน 2. พิมพคํารอง ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
การกรอกรายการตาง ๆ ในคํารองขอเพ่ิมชื่อ และ
ความถูกตองของหลักฐานเอกสารตาง ๆ  ท่ีนํามา
แสดง 

2.1 กรณีหลักฐานเอกสารถูกตอง  
 (๑) ตรวจสอบฐานขอมูลทะเบียนราษฎรวาผูรองมี

ชื่อในทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม 
 (2) สอบสวนผูรอง บุคคลท่ีแจงการตายหรือการ

จําหนายรายการดังกลาว เจาบาน และบุคคล
ท่ีนาเชื่อถือ    ใหปรากฏขอเท็จจริงถึงสาเหตุท่ี
มีการแจงการตายหรือการจําหนายรายการ
บุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อเพ่ือตรวจสอบวามีการ
แจงโดยทุจริตหรือไม 

 (๓) รวบรวมพยานหลักฐานพรอมความเห็นเสนอ
ผูอํานวยการเขตพิจารณา 

2.2 กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง  
      แจงผูรองใหแสดงหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม

หรือแกไขหลักฐานเอกสารใหถูกตองหรือเรียก
พยานบุคคลเพ่ิมเติม 
 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองตาม

ระเบียบฯ ขอ 9๙ 
และ ๑๐๕ ทวิ 

  
 

- นายทะเบียน 
 

ท.ร.31 
ป.ค.14 

 

พ.ศ. 2551 
4.ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การจัดทําทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.2535 
รวมแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี5) พ.ศ.
2551 ขอ 99 และ 
105 ทว ิ

5. ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การสํารวจและจัดทํา
ทะเบียนสําหรับ
บุคคลท่ีไมมีสถานะ
ทางทะเบียนพ.ศ. 
2548 

6. หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลางท่ี มท 
0310.1/ว.10 ลง
วันท่ี 1 เม.ย. 2545 

 

- พิมพคํารอง 
- ตรวจสอบความถูกตอง

ของหลักฐานและ 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 
  ผูรอง พยานบุคคล 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ 
ติดตาม/

ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

3 

 5 วัน 
3. การพิจารณา 
    พิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ    

 

บันทึกผลการ
พิจารณาและลง
ลายมือชื่อในคํา
รองขอเพ่ิมชื่อ                      

 ผูอํานวย   
การเขต 

 

7. หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลาง ท่ี มท 
0309.1/ว3 ลงวันท่ี 
27 มกราคม  

2547 4  4. ดําเนินการเพ่ิมชื่อ 
    4.1 กรณีอนุมัติ 
     (1) พิมพคํารอง 
     (2) จัดเก็บ(scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 

(3) รายงานสํานักทะเบียนกลางเพ่ือแกไข
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 

(4) ปรับปรุงสําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14)โดย
หมายเหตุในชองบันทึกแกไข เปลี่ยนแปลง
รายการวา “บุคคลท่ี...ยกเลิกการตายหรือ
ยกเลิกการจําหนายตาม   คํารองท่ี...ลงวันท่ี
...” นายทะเบียนลงลายมือชื่อ วันเดือนป 
กํากับ 

(5) กรณีการจําหนายตายผิดขอเท็จจริง โดยใช
หลักฐานมารณบัตร ใหยกเลิกมรณบัตรตาม
ระเบียบท่ีกําหนด  

(6) มอบหลักฐานคืนใหกับผูรอง โดยตรวจสอบ
ความถูกตองของรายการบุคคลท่ีเพ่ิมลงใน
สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14) กอนคืนใหกับผู
รองพรอมเอกสารหลักฐานประกอบอ่ืน ๆ 

รายการบุคคล
ท่ีเพ่ิมลงใน
ฐาน ขอมูล 
และสําเนา
ทะเบียนบาน
(ท.ร.๑๔) มี
ความถูกตอง
และเปน ไป
ตามระเบียบฯ       
ขอ 9๙ 
  
  

 - ผูยื่นคํารอง
ตรวจสอบความ
ถูกตองของ
รายการบุคคล ท่ี
เพ่ิมลงในสําเนา
ทะเบียนบาน
(ท.ร.๑๔) 
- ผูรับบริการ
และผูบังคับ 
บัญชาสุม
ตรวจจับเวลา
การให บริการ  
 

 

นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.31 
ท.ร.25 
ท.ร.98ก 
  

 

เพ่ิมช่ือใน
ทะเบียนบาน 

 

มอบเอกสาร/
สําเนาทะเบียนบาน 

 

พิจารณาอนุมัติ 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ ติดตาม/
ประเมินผล ผูรับ 

ผิดชอบ 
แบบฟอรม/

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

   
 

 (7) แนะนําใหผูรองยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชนภายในเวลา 60 วนั นับแตวันท่ี
ไดรับการเพ่ิมชื่อ (กรณีผูขอเพ่ิมชื่ออายุเกิน 7 
ปบริบูรณ)  

(8) จัดทําประกาศสํานักทะเบียนทองถ่ินเพ่ือ
ประกาศใหสาธารณชนรวมตรวจสอบอีกทาง
หนึ่ง 

(9) รายงานใหผูอํานวยการเขตทราบทุกวันท่ี 
15และ 30 ของเดือนและรวบรวมรายงาน
กรุงเทพมหานครภายในวันท่ี 5 ของเดือน
ถัดไป  

4.2 กรณีไมอนุมัติ 
  แจงใหผูรองทราบถึงเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการ

ไดภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีมีคําสั่ง และสิทธิใน
การอุทธรณคําสั่งภายใน 15 วันนับแตวันท่ี
ไดรับแจงคําสั่ง และบันทึกไวในคํารอง 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรองลงชื่อ
รับทราบ 
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1.กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.7 กระบวนการยอยการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน> 
1.7.10กรณีถูกจําหนายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานเนื่องจากมีชื่อและรายการในทะเบียนบานโดยมิชอบหรือโดยทุจริต หรือเปนคนสาบสูญตามคําสั่งศาล  

สถานท่ียื่นคํารอง  :  สํานักทะเบียนท่ีผูขอเพ่ิมชื่อมีภูมิลําเนาในปจจุบัน 
ผูยื่นคํารอง:  ผูท่ีขอเพ่ิมชื่อ 

 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

1 
 

  - 1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
  ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 

 (1) สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14)ของบาน 
ท่ีจะขอเพ่ิมชื่อ 
 (2) บัตรประจําตัวของผูรอง  (ถามี) 
(3) ทะเบียนบานท่ีมีบันทึกรายการจําหนายของ

บุคคลท่ีขอเพ่ิมชื่อ 
 (4)คําสั่งศาลถอนคําสั่งเปนคนสาบสูญ(กรณีผูขอ

เพ่ิมชื่อเปนคนสาบสูญ) 
(5) เอกสารท่ีทางราชการออกให(ถามี) เชน 

หลักฐานทางการศึกษา หลักฐานทางทหาร 
ทะเบียนนักเรียน 

 (6) พยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือซ่ึงสามารถรับรอง
และยืนยันตัวบุคคลได 

(7)รูปถายผูขอเพ่ิมชื่อ จํานวน 1 รูป(กรณีผูขอเพ่ิม
ชื่อมีอายุตั้งแต 7 ป ข้ึนไป) 

๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

หลักฐาน
เอกสาร

ครบถวนตาม 
ระเบียบฯขอ 
9๙/1 และ 
๑๐๕ ทว ิ

 
 
 

- เจาหนาท่ี 
 
 

- 1. พ.ร.บ.การทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 แก
ไชเพ่ิมเตมิ(ฉบับท่ี2) 
พ.ศ.2551 

2. กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการเก่ียวกับ
การโตแยงหรือชี้แจง
ขอเท็จจริง การ
อุทธรณและการ
พิจารณาอุทธรณ
คําสั่งของนาย
ทะเบียน พ.ศ.2551 

3.กฎกระทรวง
กําหนดใหคนซ่ึงไมมี
สัญชาติไทยปฏิบัติ
เก่ียวกับการทะเบียน
ราษฎรและกําหนด
อัตราคาธรรมเนียม 
พ.ศ. 2551 

- ตรวจสอบ 
หลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ 
ติดตาม/

ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25 วัน 2. พิมพคํารอง ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
การกรอกรายการตาง ๆ ในคํารองขอเพ่ิมชื่อ และ
ความถูกตองของหลักฐานเอกสารตาง ๆ  ท่ีนํามา
แสดง 

2.1 กรณีหลักฐานเอกสารถูกตอง  
 (๑) ตรวจสอบฐานขอมูลทะเบียนราษฎรวาผูรองมี

ชื่อในทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม 
 (2) สอบสวนผูรอง เจาบาน และบุคคลท่ี

นาเชื่อถือ ใหปรากฏขอเท็จจริงถึงสาเหตุท่ีมี
การจําหนายรายการบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อ
เพ่ือตรวจสอบวามีการแจงโดยทุจริตหรือไม 

 (๓) รวบรวมพยานหลักฐานพรอมความเห็นเสนอ
ผูอํานวยการเขตพิจารณา 

2.2 กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง  
      แจงผูรองใหแสดงหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม

หรือแกไขหลักฐานเอกสารใหถูกตองหรือเรียก
พยานบุคคลเพ่ิมเติม 
 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองตาม

ระเบียบฯ ขอ 9๙ 
และ ๑๐๕ ทวิ 

 
 

- นายทะเบียน 
 

ท.ร.31 
ป.ค.14 

 

4.ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การจัดทําทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.2535 
รวมแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี5) พ.ศ.
2551 ขอ 99/1 
และ 105 ทวิ 

5. ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การสํารวจและจัดทํา
ทะเบียนสําหรับ
บุคคลท่ีไมมีสถานะ
ทางทะเบียนพ.ศ. 
2548 

6. หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลางท่ี มท 
0310.1/ว.10 ลง
วันท่ี 1 เม.ย. 2545 

 

- พิมพคํารอง 
- ตรวจสอบความถูกตอง

ของหลักฐานและ 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 
ผูรอง พยานบุคคล 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ 
ติดตาม/

ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

3 

 5 วัน 
3. การพิจารณา 
    พิจารณาอนุมัติหรือไม 

 

บันทึกผลการ
พิจารณาและลง
ลายมือชื่อในคํา
รองขอเพ่ิมชื่อ                      

 ผูอํานวยกา
รเขต 

 

7. หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลาง ท่ี   
มท 0309.1/ว3  
ลงวันท่ี 27 มกราคม 

2547 4  4. ดําเนินการเพ่ิมชื่อ 
    4.1 กรณีอนุมัติ 
      (1) พิมพคํารอง 
 (2) จัดเก็บ(scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 

(3)รายงานสํานักทะเบียนกลางเพ่ือแกไข 
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 
 (4) ปรับปรุงสําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14)โดย

หมายเหตุในชองบันทึกแกไขเปลี่ยนแปลง
รายการวา “บุคคลท่ี...ยกเลิกการตายหรือ
ยกเลิกการจําหนายตามคํารองท่ี...ลงวันท่ี...” 
นายทะเบียนลงลายมือชื่อ วันเดือนป กํากับ 

(5) กรณีการจําหนายตายผิดขอเท็จจริง โดยใช
หลักฐานมารณบัตร ใหยกเลิกมรณบัตรตาม
ระเบียบท่ีกําหนด  

(6) มอบหลักฐานคืนใหกับผูรองโดยตรวจสอบ
ความถูกตองของรายการบุคคลท่ีเพ่ิมลงใน
สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14) กอนคืนใหกับผู
รองพรอมเอกสารหลักฐานประกอบอ่ืน ๆ 

รายการบุคคล
ท่ีเพ่ิมลงใน
ฐาน ขอมูล 
และสําเนา
ทะเบียนบาน
(ท.ร.๑๔) มี
ความถูกตอง
และเปน ไป
ตามระเบียบฯ       
ขอ 9๙ 
 
 

- ผูยื่นคํารอง
ตรวจสอบความ
ถูกตองของ
รายการบุคคล ท่ี
เพ่ิมลงในสําเนา
ทะเบียนบาน
(ท.ร.๑๔) 
- ผูรับบริการ
และผูบังคับ 
บัญชาสุม
ตรวจจับเวลา
การให บริการ  
 

 

นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.31 
ท.ร.25 
ท.ร.98ก 
 

 

เพ่ิมช่ือใน
ทะเบียนบาน 

 

มอบเอกสาร/
สําเนาทะเบียน

บาน 
 

พิจารณาอนุมัติ 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล ผูรับ 

ผิดชอบ 
แบบฟอรม/

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

  
 

 (7) แนะนําใหผูรองยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชนภายในเวลา 60 วนั นับแตวันท่ี
ไดรับการเพ่ิมชื่อ (กรณีผูขอเพ่ิมชื่ออายุเกิน 7 
ปบริบูรณ) 

(8) จัดทําประกาศสํานักทะเบียนทองถ่ินเพ่ือ
ประกาศใหสาธารณชนรวมตรวจสอบอีกทาง
หนึ่ง 

(9) รายงานใหผูอํานวยการเขตทราบทุกวันท่ี15
และ30 ของเดือนและรวบรวมรายงาน
กรุงเทพมหานครภายในวันท่ี 5 ของเดือน
ถัดไป  

4.2 กรณีไมอนุมัติ 
แจงใหผูรองทราบถึงเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการได

ภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีมีคําสั่ง และสิทธิใน
การอุทธรณคําสั่งภายใน 15 วันนับแตวันท่ี
ไดรับแจงคําสั่ง และบันทึกไวในคํารอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรองลงชื่อ
รับทราบ 
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1.กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.7 กระบวนการยอยการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน>  1.7.11กรณีคนตางดาวท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและเคยมีชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร.14) 
สถานท่ียื่นคํารอง  :   สํานักทะเบียนท่ีผูขอเพ่ิมชื่อมีภูมิลําเนาอยู 
ผูยื่นคํารอง          :  เจาบาน หรือผูท่ีขอเพ่ิมชื่อ 

 

 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

- 1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
  ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 

(1) สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14)ของบานท่ีจะขอ
เพ่ิมชื่อ 

  (2) บัตรประจําตัวของเจาบาน 
(3) ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของผูขอเพ่ิมชื่อ 

หรือหนังสือรับรองท่ีหนวยงานของรัฐออกให
เพ่ือรับรองการไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยู 

  (4) สําเนาทะเบียนบานท่ีคนตางดาวผูนั้นเคยมีชื่อ
ปรากฏอยู(ถามี)  

(๕)สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.13) หรือสําเนา
ทะเบียนประวัติ(ถามี)   

  (6) พยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือซ่ึงสามารถรับรอง
และยืนยันตัวบุคคลได 

(7)รูปถายผูขอเพ่ิมชื่อ จํานวน 1 รูป(กรณีผูขอ
เพ่ิมชื่อมีอายุตั้งแต 7 ป ข้ึนไป) 

2. กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 
 
 

หลักฐาน
เอกสาร

ครบถวนตาม 
ระเบียบฯขอ 
๑๐๐ และ 
๑๐๕ ทว ิ

 
 
 
 

-  เจาหนาท่ี 
 
 

- 1. พ.ร.บ.การทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 
แกไชเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี
2) พ.ศ.2551 

2.กฎกระทรวง
กําหนดใหคนซ่ึงไมมี
สัญชาติไทยปฏิบัติ
เก่ียวกับการทะเบียน
ราษฎรและกําหนด
อัตราคาธรรมเนียม 
พ.ศ. 2551 

3.ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การจัดทําทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.2535 
รวมแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี5) พ.ศ.
2551 ขอ 100และ 
105 ทวิ 

 

- ตรวจสอบ 
หลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

2  25 
วัน 

2. พิมพคํารอง ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
การกรอกรายการตาง ๆ ในคํารองขอเพ่ิมชื่อ และ
ความถูกตองของหลักฐานเอกสารตาง ๆ  ท่ีนํามา
แสดง 

2.1 กรณีหลักฐานเอกสารถูกตอง  
(๑) ตรวจสอบฐานขอมูลทะเบียนราษฎรวาผูรองมี

ชื่อในทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม 
(2) สอบสวนผูรอง เจาบาน และบุคคลท่ีนาเชื่อถือ

ใหปรากฏขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติความ
เปนมาและรายการบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อและ
ความยินยอมใหเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน(กรณี
สอบสวนเจาบาน) 

(๓) รวบรวมพยานหลักฐานพรอมความเห็นเสนอ
ผูอํานวยการเขตพิจารณา 

2.2 กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง  
      แจงผูรองใหแสดงหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม

หรือแกไขหลักฐานเอกสารใหถูกตองหรือเรียก
พยานบุคคลเพ่ิมเติม 

หลักฐาน
เอกสาร 

ถูกตองตาม
ระเบียบฯ ขอ 
๑๐๐ และ 
๑๐๕ ทว ิ

 
 
 

- นาย
ทะเบียน 

ท.ร.31 
ป.ค.14 

4. ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การสํารวจและจัดทํา
ทะเบียนสําหรับ
บุคคลท่ีไมมีสถานะ
ทางทะเบียน พ.ศ. 
2548 

 

3 
 
 
 

 5 วัน 3. การพิจารณา 
    พิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ 
 

บันทึกผลการ
พิจารณาและ
ลงลายมือชื่อ
ในคํารองขอ

เพ่ิมชื่อ                                   

- ผ ูอ ํา น ว ย     
ก า ร เ ข ต  

 
พิจารณาอนุมัติ 

- พิมพคํารอง 
- ตรวจสอบความถูกตอง

ของหลักฐานและ 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 
ผูรอง พยานบุคคล 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

 

  4. ดําเนินการเพ่ิมชื่อ 
4.1 กรณีอนุมัติ 
  (1) พิมพคํารอง 
    (2) จัดเก็บ(scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
(3) บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรตาม
โปรแกรมการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบานตามรายการท่ี
ปรากฏในใบสําคัญถ่ินท่ีอยูหรือใบสําคัญประจําตัว
คนตางดาว กําหนดใหเลขประจําตัวประชาชนเปน
บุคคลประเภท 8 
(4) พิมพสําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14)โดยหมายเหตุ
ในชองยายเขามาจากวา” คํารองท่ี...ลงวันท่ี...” 
พรอมลงลายมือชื่อกํากับไว 
(5) มอบหลักฐานคืนใหกับผูรองโดยตรวจสอบความ
ถูกตองของรายการบุคคลท่ีเพ่ิมลงในสําเนาทะเบียน
บาน(ท.ร.14) กอนคืนใหกับผูรอง พรอมเอกสาร
หลักฐานประกอบอ่ืน ๆ 
(6) แนะนําใหผูรองยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนซ่ึง
ไมมีสัญชาติไทยภายในเวลา 60 วัน นับแตวันท่ี
ไดรับการเพ่ิมชื่อ(กรณีผูขอเพ่ิมชื่ออายุเกิน ๕ ป
บริบูรณ) 
(5)จัดทําประกาศสํานักทะเบียนทองถ่ินเพ่ือประกาศ
ใหสาธารณชนรวมตรวจสอบอีกทางหนึ่ง 
 

รายการบุคคลท่ี
เพ่ิมลงในฐาน 
ขอมูล และ
สําเนาทะเบียน
บาน(ท.ร.14) มี
ความ ถูกตอง 
และเปน ไป
ตามระเบียบฯ 
ขอ๑๐๐ 
 

 - ผูยื่นคํารอง
ตรวจสอบความ
ถูกตองของ
รายการบุคคล ท่ี
เพ่ิมลงในสําเนา
ทะเบียนบาน
(ท.ร.๑๔) 
 
ผูรับบริการและ
ผูบังคับบัญชาสุม
ตรวจจับเวลา
การ  
 

น า ย ท ะ เบ ีย น  ท.ร.31 
ท.ร. 25 
ท.ร.98 ค 

 

เพ่ิมช่ือใน 
ทะเบียนบาน 

มอบเอกสาร/สําเนา
ทะเบียนบาน 

 



 
-204- 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

   (6)รายงานใหผูอํานวยการเขตทราบทุกวันท่ี15และ
30 ของเดือนและรวบรวมรายงานกรุงเทพมหานคร
ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  
4.2. กรณีไมอนุมัติ 
แจงใหผูรองทราบถึงเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการได
ภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีมีคําสั่ง และสิทธิในการ
อุทธรณคําสั่งภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับแจง
คําสั่ง  
 

 
 
 
 

ผูรองลงชื่อ
รับทราบ 
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1.กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.7 กระบวนการยอยการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน>  1.7.12  กรณีคนไมมีสัญชาติไทยไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง               
          หรือกฎหมายวาดวยสัญชาติ 
สถานท่ียื่นคํารอง  :   สํานักทะเบียนท่ีผูขอเพ่ิมชื่อมีภูมิลําเนาอยู 
ผูยื่นคํารอง          :  เจาบาน หรือผูท่ีขอเพ่ิมชื่อ 

 

 

 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

- 1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
  ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 

(1) สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14)ของบานท่ีจะขอ
เพ่ิมชื่อ 

  (2) บัตรประจําตัวของเจาบาน 
(3) ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของผูขอเพ่ิมชื่อ 

หรือหนังสือรับรองท่ีหนวยงานของรัฐออกให
เพ่ือรับรองการไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยู 

 (4) พยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือซ่ึงสามารถรับรองและ
ยืนยันตัวบุคคลได 

(5)รูปถายผูขอเพ่ิมชื่อ จํานวน 1 รูป(กรณีผูขอ
เพ่ิมชื่อมีอายุตั้งแต 7 ป ข้ึนไป) 

2. กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 
 
 

หลักฐาน
เอกสาร

ครบถวนตาม 
ระเบียบฯขอ 
๑๐1 และ 
๑๐๕ ทว ิ

 
 
 
 

-  เจาหนาท่ี 
 
 

- 1. พ.ร.บ.การทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 
แกไชเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี
2) พ.ศ.2551 

2.กฎกระทรวง
กําหนดใหคนซ่ึงไมมี
สัญชาติไทยปฏิบัติ
เก่ียวกับการทะเบียน
ราษฎรและกําหนด
อัตราคาธรรมเนียม 
พ.ศ. 2551 

3.ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การจัดทําทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.2535  

 
 
 

- ตรวจสอบ 
หลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

2  25 
วัน 

2. พิมพคํารอง ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
การกรอกรายการตาง ๆ ในคํารองขอเพ่ิมชื่อ และ
ความถูกตองของหลักฐานเอกสารตาง ๆ  ท่ีนํามา
แสดง 

2.1 กรณีหลักฐานเอกสารถูกตอง  
(๑) ตรวจสอบฐานขอมูลทะเบียนราษฎรวาผูรองมี

ชื่อในทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม 
(2) สอบสวนผูรอง เจาบาน และบุคคลท่ีนาเชื่อถือ

ใหปรากฏขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติความ
เปนมาและรายการบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อและ
ความยินยอมใหเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน(กรณี
สอบสวนเจาบาน) 

(๓) รวบรวมพยานหลักฐานพรอมความเห็นเสนอ
นายทะเบียนพิจารณา 

2.2 กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง  
      แจงผูรองใหแสดงหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม

หรือแกไขหลักฐานเอกสารใหถูกตองหรือเรียก
พยานบุคคลเพ่ิมเติม 

หลักฐาน
เอกสาร 

ถูกตองตาม
ระเบียบฯ ขอ 
๑๐๐ และ 
๑๐๕ ทว ิ

 
 
 

- นาย
ทะเบียน 

ท.ร.31 
ป.ค.14 

รวมแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับ
ท่ี5) พ.ศ.2551 ขอ 
101และ 105 ทวิ
4. ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การสํารวจและจัดทํา
ทะเบียนสําหรับ
บุคคลท่ีไมมีสถานะ
ทางทะเบียน พ.ศ. 
2548 

 

3 
 
 
 

 5 วัน 3. การพิจารณา 
พิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต 
 

บันทึกผลการ
พิจารณาและ
ลงลายมือชื่อ
ในคํารองขอ

เพ่ิมชื่อ                                   

- น า ย
ท ะ เบ ีย น  

 

- พิมพคํารอง 
- ตรวจสอบความถูกตอง

ของหลักฐานและ 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 
ผูรอง พยานบุคคล 
 
 
 
 

พิจารณาอนุมัติ 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

 

  4. ดําเนินการเพ่ิมชื่อ 
4.1. กรณีอนุญาต 
     (1) พิมพคํารอง 
 (2) จัดเก็บ(scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 

(3) บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
ตามโปรแกรมการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบานตาม
รายการท่ีปรากฏในใบสําคัญถ่ินท่ีอยูหรือ
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว กําหนดใหเลข
ประจําตัวประชาชนเปนบุคคลประเภท 8 

(4) พิมพสําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14)โดยหมาย
เหตุในชองยายเขามาจากวา” คํารองท่ี...ลง
วันท่ี...” พรอมลงลายมือชื่อกํากับไว 

 (5) มอบหลักฐานคืนใหกับผูรองโดยตรวจสอบ
ความถูกตองของรายการบุคคลท่ีเพ่ิมลงใน
สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14) กอนคืนใหกับผู
รอง พรอมเอกสารหลักฐานประกอบอ่ืน ๆ 

(6) แนะนําใหผูรองยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนซ่ึง
ไมมีสัญชาติไทยภายในเวลา 60 วัน นับแต
วันท่ีไดรับการเพ่ิมชื่อ  (กรณีผูขอเพ่ิมชื่ออายุ
เกิน ๕ ปบริบูรณ) 

(7)จัดทําประกาศสํานักทะเบียนทองถ่ินเพ่ือ
ประกาศใหสาธารณชนรวมตรวจสอบอีกทาง
หนึ่ง 

 

รายการบุคคลท่ี
เพ่ิมลงในฐาน 
ขอมูล และ
สําเนาทะเบียน
บาน(ท.ร.14) มี
ความ ถูกตอง 
และเปน ไป
ตามระเบียบฯ 
ขอ๑๐1 
 

 - ผูยื่นคํารอง
ตรวจสอบความ
ถูกตองของ
รายการบุคคล ท่ี
เพ่ิมลงในสําเนา
ทะเบียนบาน
(ท.ร.๑๔) 
 
ผูรับบริการและ
ผูบังคับบัญชาสุม
ตรวจจับเวลา
การ  
 

น า ย ท ะ เบ ีย น  ท.ร.31 
ท.ร. 25 
ท.ร.98 ค 

 

เพ่ิมช่ือใน 
ทะเบียนบาน 

มอบเอกสาร/สําเนา
ทะเบียนบาน 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

   

 (8)รายงานใหผูอํานวยการเขตทราบทุกวันท่ี15
และ30 ของเดือนและรวบรวมรายงาน
กรุงเทพมหานครภายในวันท่ี 5 ของเดือน
ถัดไป  

4.2. กรณีไมอนุมัติ 
แจงใหผูรองทราบถึงเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการได

ภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีมีคําสั่ง และสิทธิในการ
อุทธรณคําสั่งภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับ
แจงคําสั่ง  

 

ผูรองลงชื่อ
รับทราบ 
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1.กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.7 กระบวนการยอยการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน >  
1.7.13  กรณีคนท่ีไดรับสัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ หรือโดยการแปลงสัญชาติ ขอถือสัญชาติไทยตามสามี หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย 

สถานท่ียื่นคํารอง  :  สํานักทะเบียนท่ีผูขอเพ่ิมชื่อมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน 
ผูยื่นคํารอง         :  เจาบาน บิดามารดาหรือผูท่ีขอเพ่ิมชื่อ 
 
 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

1 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

- 1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
  ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 

(1)  สําเนาทะเบียนบาน ของบานท่ีจะขอเพ่ิมชื่อ 
  (2) บัตรประจําตัวของผูรอง  (ถามี) 
 (3).เอกสารท่ีทางราชการออกใหซ่ึงแสดงวาเปนผู

ไดสัญชาติไทย (ถามี) เชน หนังสือสําคัญการ
แปลงสัญชาติ ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
สําเนาคําสั่ง หรือคําพิพากษาของศาล เปนตน 

  (4) หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ(ถามี) เชน บัตร
ประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย สําเนา
ทะเบียนบาน หรือทะเบียนประวัติ ใบสําคัญ
ถ่ินท่ีอยูหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
หลักฐานการศึกษา เปนตน  

  (5) พยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือซ่ึงสามารถรับรอง
และยืนยันตัวบุคคลได 

(6) รูปถายผูขอเพ่ิมชื่อ จํานวน 1 รูป(กรณีผูขอ
เพ่ิมชื่อมีอายุตั้งแต 7 ป ข้ึนไป) 

๑.2 กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

หลักฐาน
เอกสาร

ครบถวนตาม 
ระเบียบฯขอ 
๑๐๒ และ 
๑๐๕ ทว ิ

  
 

- เจาหนาท่ี 
 

- 1.ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การจัดทําทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.2535 
รวมแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี5) พ.ศ.
2551 ขอ 102 
และ 105 ทวิ 

2. หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลาง ท่ี มท 
0310.1/ว.10 ลง
วันท่ี 1 เม.ย. 2545 

3. หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลาง ท่ี มท 
0309.1/ว3 ลงวันท่ี 
27 มกราคม 2547 

 
 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

2  25 
วัน 

2. พิมพคํารอง ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
การกรอกรายการตาง ๆ ในคํารองขอเพ่ิมชื่อ และ
ความถูกตองของหลักฐานเอกสารตาง ๆ  ท่ีนํามา
แสดง 

2.1 กรณีหลักฐานเอกสารถูกตอง  
(๑) ตรวจสอบฐานขอมูลทะเบียนราษฎรวาผูรอง

มีชื่อในทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม 
(๒) สอบสวนเจาบานและผูขอเพ่ิมชื่อใหได

ขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติความเปนมาและ
รายละเอียดเก่ียวกับตัวผูขอเพ่ิมชื่อและบิดา
มารดา 

(๓) รวบรวมพยานหลักฐานพรอมความเห็นเสนอ
นายทะเบียนทองถ่ินเขตพิจารณา 

2.2 กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง  
      แจงผูรองใหแสดงหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม

หรือแกไขหลักฐานเอกสารใหถูกตองหรือเรียก
พยานบุคคลเพ่ิมเติม 

หลักฐาน
เอกสาร ถูกตอง
ตามระเบียบฯ 
ขอ ๑๐๒ และ 

๑๐๕ ทว ิ
  
 

- นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.31 
ป.ค.14 

 

 

3  5 วัน 3. การพิจารณา 
    พิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต 

 บันทึกผลการ
พิจารณาและลง
ลายมือชื่อในคํา
รองขอเพ่ิมชื่อ 

                               

- นาย
ทะเบียน 

 

  
พิจารณา
อนุญาต 

 

 

- พิมพคํารอง 
- ตรวจสอบความถูกตอง

ของหลักฐานและ 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 
  ผูรอง พยานบุคคล 
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  4. แกไขรายการ/เพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน 
   4.1  กรณีอนุญาต        

    ( 1) พิมพคํารอง 
    ( 2) จัดเก็บ(scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 

  (3)  กรณีผูรองมีชื่อและรายการบุคคลใน
ทะเบียนบาน(ท.ร.14) เปนบุคคลประเภท 3 
4 หรือ 5 และไดรับสัญชาติไทยโดยการ
แปลงสัญชาติ 

     - แกไขรายการสัญชาติและเลขประจําตัว
ประชาชนในสําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14) โดย
กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหใหมเปน
บุคคลประเภท 8 แตถาบุคคลดังกลาวมีเลข
ประจําตัวประชาชนเปนบุคคลประเภท 8 อยู
แลว ใหแกไขเฉพาะรายการสัญชาติ 

(4) กรณีผูรองมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียน
บาน(ท.ร.13)และไดรับสัญชาติไทยตาม ม.7
ทวิ หรือโดยการขอคืนหรือขอมีหรือขอถือ
สัญชาติไทยตามสามี 

- จําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจาก
ทะเบียนบาน(ท.ร.13) หรือทะเบียนบานกลาง
(ท.ร.13)แลวแตกรณี โดยประทับคําวา”
จําหนาย” หนารายการบุคคลและบันทึกใน
ชองยายออกวา”คํารองท่ี..ลงวันท่ี....”พรอมลง
ลายมือชื่อกํากับไว 

 

รายการบุคคลท่ี
แกไข/เพ่ิมลงใน
ฐานขอมูล และ
สําเนาทะเบียน
บาน(ท.ร.14) 
มีความถูกตอง
และเปนไปตาม

ระเบียบฯ       
ขอ ๑๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ผูยื่นคํารอง
ตรวจสอบความ
ถูกตองของ
รายการบุคคล ท่ี
เพ่ิมลงในสําเนา
ทะเบียนบาน
(ท.ร.๑๔) 
- ผูรับบริการ
และผูบังคับ 
บัญชาสุม

ตรวจจับเวลา
การให บริการ 

นาย
ทะเบียน 

ท.ร.31 
ท.ร. 25 
ท.ร. 98ค 

 

มอบเอกสาร/สําเนา 
ทะเบียนบาน 

แกไขรายการ/เพ่ิม
ช่ือในทะเบียนบาน 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
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4   -  เปลี่ยนสถานภาพบุคคลจากบุคคลประเภท 6 
เปนบุคคลประเภท 8 

- เพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน
(ท.ร.14) หรือทะเบียนบานกลาง(ท.ร.14) โดย
หมายเหตุในชองยายเขามาจากวา”คํารองท่ี...
ลงวันท่ี...” พรอมลงลายมือชื่อกํากับไว 

(5) มอบสําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14)พรอมดวย
หลักฐานประกอบคืนใหกับผูรอง 

(6) แนะนําใหผูรองยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชนภายในเวลา 60 วนั นับแตวันท่ี
ไดรับการเพ่ิมชื่อ (กรณีผูขอเพ่ิมชื่ออายุตั้งแต 
7 ปบริบูรณข้ึนไป) 

(7) รายงานใหผูอํานวยการเขตทราบทุกวันท่ี 15
และ 30 ของเดือนและรวบรวมรายงาน
กรุงเทพมหานครภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป    

 
4.2 กรณีไมอนุญาต 

  แจงใหผูรองทราบถึงเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการได
ภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีมีคําสั่ง และสิทธิในการ
อุทธรณคําสั่งภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับแจง
คําสั่ง และบันทึกไวในคํารอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรองลงชื่อ
รับทราบ 
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1.กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.7 กระบวนการยอยการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน> 
1.7.14กรณีคนท่ีไดรับสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเปนผูไมมีสัญชาติไทย 

หรือบุคคลไดสัญชาติไทยตามคําสั่งของรัฐมนตรีหรือคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล 
สถานท่ียื่นคํารอง   :  สํานักทะเบียนท่ีผูขอเพ่ิมชื่อมีภูมิลําเนาอยู 
ผูยื่นคํารอง:  ผูท่ีขอเพ่ิมชื่อหรือผูปกครองตามกฏหมาย 
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1 
 

 
 

- 1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
  ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 

(1) สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14)ของบานท่ีจะขอ
เพ่ิมชื่อ 

(2) บัตรประจําตัวของผูรอง  (ถามี) 
(3) หลักฐานทางทะเบียนท่ีมีรายการบุคคลของผู

ขอเพ่ิมชื่อ(ถามี) เชน บัญชีสํามะโนครัว 
ทะเบียนสมรส  เปนตน 

(4) เอกสารทะเบียนราษฎร(ถามี) เชน ทะเบียน
บาน (ท.ร.13) ทะเบียนประวัติ(ท.ร.38/1) 
หรือ ท.ร.38 ข  เปนตน  

(๕)เอกสารท่ีทางราชการออกให(ถามี) เชน 
หลักฐานการศึกษา หลักฐานทางทหาร 
ใบสําคัญถ่ินท่ีอยูหรือใบสําคัญประจําตัวคนตาง
ดาวของบิดามารดา(กรณีผูขอเพ่ิมชื่อมีบิดา
มารดาเปนคนตางดาว) 

(๖) พยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือซ่ึงสามารถรับรองและ
ยืนยันตัวบุคคลได 

(7) คําสั่งของรัฐมนตรี คําพิพากษา หรือคําสั่งของ
ศาล (แลวแตกรณี) 

หลักฐาน
เอกสาร

ครบถวนตาม 
ระเบียบฯขอ 
๑๐๓ และ 
๑๐๕ ทว ิ

 
 

- เจาหนาท่ี 
 

 

1. พ.ร.บ.การทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 
แกไชเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี
2) พ.ศ.2551 

2.พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.
2508 แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2535  

3. ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การจัดทําทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.2535 
รวมแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี5) พ.ศ.
2551 ขอ 103และ 
105 ทวิ 

4.หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลางท่ี มท 
0310.1/ว.10 ลง
วันท่ี 1 เม.ย.2545 

- ตรวจสอบ
หลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
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(๗)รูปถายผูขอเพ่ิมชื่อ จํานวน 1 รูป(กรณีผูขอเพ่ิม
ชื่อมีอายุตั้งแต 7 ป ข้ึนไป) 

2. กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

  

   

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
วัน 

2. พิมพคํารอง ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
การกรอกรายการตาง ๆ ในคํารองขอเพ่ิมชื่อ และ
ความถูกตองของหลักฐานเอกสารตาง ๆ  ท่ีนํามา
แสดง 

2.1 กรณีหลักฐานเอกสารถูกตอง  
(๑) ตรวจสอบฐานขอมูลทะเบียนราษฎรวาผูรอง

มีชื่อในทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม 
(2) สอบสวนเจาบาน บิดามารดา(ถามี) ผูขอเพ่ิม

ชื่อ และบุคคลท่ีนาเชื่อถือใหไดขอเท็จจริง
เก่ียวกับประวัติความเปนมาและรายละเอียด
เก่ียวกับตัวผูขอเพ่ิมชื่อและบิดามารดา
โดยเฉพาะขอเท็จจริงเก่ียวกับสถานท่ีเกิดและ
สัญชาติ 

(๓) รวบรวมพยานหลักฐานพรอมความเห็นเสนอ
นายทะเบียนทองถ่ินเขตพิจารณา 

2.2 กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง  
      แจงผูรองใหแสดงหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม

หรือแกไขหลักฐานเอกสารใหถูกตองหรือเรียก
พยานบุคคลเพ่ิมเติม 

 

หลักฐาน
เอกสาร ถูกตอง
ตามระเบียบฯ 
ขอ ๑๐๓ และ 

๑๐๕ ทว ิ
 
 
 
 

 นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.31 
ป.ค.14 

 

 

- พิมพคํารอง 
- ตรวจสอบความถูกตองของ

หลักฐานและ 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 
ผูรอง พยานบุคคล 
 
 
 
 



 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
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เอกสารอางอิง 

3  
 
 
 

5 วัน 3. การพิจารณา 
    พิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต 
 

บันทึกผลการ
พิจารณาและลง
ลายมือชื่อในคํา
รองขอเพ่ิมชื่อ                               

 

 นาย
ทะเบียน 

 

 

 

4 
 
 
 
 
 

 4. ดําเนินการเพ่ิมชื่อ 
   4.1 กรณีอนุญาต 
    (1) พิมพคํารอง 
    (2) จัดเก็บ(scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 

(3)บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
ตามโปรแกรมการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน 
กําหนดใหเลขประจําตัวประชาชนเปนบุคคล
ประเภท 5 

(4) พิมพสําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14)โดยหมาย
เหตุในชองยายเขามาจากวา” คํารองท่ี...ลง
วันท่ี...” พรอมลงลายมือชื่อกํากับไว 

(5) มอบหลักฐานคืนใหกับผูรองตรวจสอบความ
ถูกตองของรายการบุคคลท่ีเพ่ิมลงในสําเนา
ทะเบียนบาน(ฉบับเจาบาน) กอนคืนใหกับผู
รอง พรอมเอกสารหลักฐานประกอบอ่ืน ๆ 

 (6) แนะนําใหผูรองยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชนภายในเวลา 60 วนั นับแตวันท่ี
ไดรับการเพ่ิมชื่อ  (กรณีผูขอเพ่ิมชื่ออายุตั้งแต 
7 ปบริบูรณ) 

 (7) จัดทําประกาศสํานักทะเบียนทองถ่ินเพ่ือ 
ประกาศใหสาธารณชนรวมตรวจสอบอีกทางหนึ่ง 

รายการบุคคลท่ี
เพ่ิมลงในฐาน 
ขอมูล และ

สําเนาทะเบียน
บาน(ท.ร.14) 
มีความถูกตอง
และเปนไปตาม
ระเบียบฯ ขอ

๑๐๓ 
 

- ผูยื่นคํารอง
ตรวจสอบความ
ถูกตองของ
รายการบุคคล ท่ี
เพ่ิมลงในสําเนา
ทะเบียนบาน
(ท.ร.๑๔) 
- ผูรับบริการ
และบังคับ
บัญชาสุม

ตรวจจับเวลา
การ ใหบริการ 

นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.25 
ท.ร.98ก 

 
มอบเอกสาร/

สําเนาทะเบียนบาน 

 

เพ่ิมชื่อใน 
ทะเบียน

บาน 

พิจารณาอนุญาต 
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   (8) รายงานใหผูอํานวยการเขตทราบทุกวันท่ี15
และ30 ของเดือนและรวบรวมรายงาน
กรุงเทพมหานครภายในวันท่ี 5 ของเดือน
ถัดไป  

4.2 กรณีไมอนุญาต 
 แจงใหผูรองทราบถึงเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการได

ภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีมีคําสั่ง และสิทธิใน
การอุทธรณคําสั่งภายใน 15 วันนับแตวันท่ี
ไดรับแจงคําสั่ง  และบันทึกไวในคํารอง 

 

 
 
 
 
 

ผูรองลงชื่อ
รับทราบ 
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1.กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.7 กระบวนการยอยการเพ่ิมช่ือและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน >  

1.7.15  กรณีคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยท่ีไดรับการผอนผันใหพักอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
สถานท่ียื่นคํารอง   :  สํานักทะเบียนท่ีผูขอเพ่ิมชื่อมีภูมิลําเนาอยู 
ผูยื่นคํารอง          :  ผูท่ีขอเพ่ิมชื่อหรือผูปกครองตามกฎหมาย 

 

                                                                                                     

 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

1 
  

 
 

- 1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
  ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 

(1) สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.13) ของบานท่ีจะขอเพ่ิมช่ือ 
(2) บัตรประจําตัวของผูรอง  (ถามี) 
(3) เอกสารทะเบียนราษฎร(ถาม)ี เชน ทะเบียนบาน   

(ท.ร.13) ทะเบียนประวัติ(ท.ร.38/1) หรือ ท.ร.38 ข  
เปนตน  

 (๖) พยานบุคคลท่ีนาเช่ือถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยัน
ตัวบุคคลได 

(๗) รูปถายผูขอเพ่ิมช่ือ จํานวน 1 รูป(กรณผีูขอเพ่ิมช่ือมี
อายุตั้งแต 7 ป ข้ึนไป) 

 2. กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 
 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวนตาม 
ระเบียบฯ ขอ 

๑๐5 และ ๑๐๕ 
ทวิ 
  

  

- เจาหนาท่ี 
  

 

1.พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.
2508 แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535  

2. ระเบียบสํานักทะเบียน
กลางวาดวยการจัดทํา
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.
2535 รวมแกไข
เพ่ิมเตมิ(ฉบับท่ี5) พ.ศ.
2551 ขอ 105 และ 
105 ทวิ 

 3.หนังสือสํานักทะเบียน
กลางท่ี มท 0310.1/ว.
10 ลงวันท่ี 1 เม.ย.
2545 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบ ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับ 

ผิดชอบ 
แบบฟอรม/

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 วัน 2. พิมพคํารอง ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการ
กรอกรายการตาง ๆ ในคํารองขอเพ่ิมช่ือ และความถูกตอง
ของหลักฐานเอกสารตาง ๆ  ท่ีนํามาแสดง 

2.1 กรณีหลักฐานเอกสารถูกตอง  
(๑) ตรวจสอบฐานขอมูลทะเบียนราษฎรวาผูรองมีช่ือใน

ทะเบียนบานแหงอ่ืนหรือไม 
(2) สอบสวน ผูขอเพ่ิมช่ือ และบุคคลท่ีนาเช่ือถือใหได

ขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติความเปนมาและ
รายละเอียดเก่ียวกับตัวผูขอเพ่ิมช่ือและบิดามารดา 
โดยเฉพาะขอเท็จจริงเก่ียวกับสถานท่ีเกิด สัญชาติ  
ชองทางและวันเดือนป ท่ีเดินทางเขามาใน
ราชอาณาจักร 

(3) สอบสวนเจาบานใหไดขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติ
ความเปนมาของผูขอเพ่ิมช่ือและความยินยอมให
บุคคลดังกลาวเขาอยูอาศัยในบาน 

(4) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเพ่ิมช่ือวาเปนผูท่ีมี
คุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกําหนดใหนายทะเบียนจดัทําทะเบียนบาน
ตามมาตรา 38 วรรคหน่ึง แหง พ.ร.บ.การทะเบียน
ราษฎร(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 หรือไม 

(5) รวบรวมพยานหลักฐานพรอมความเห็นเสนอนาย
ทะเบียนทองถ่ินเขตพิจารณา 

2.2 กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง  
      แจงผูรองใหแสดงหลักฐานเอกสารเพ่ิมเตมิหรือแกไข

หลักฐานเอกสารใหถูกตองหรือเรยีกพยานบุคคลเพ่ิมเติม 
 

หลกัฐานเอกสาร 
ถูกตองตาม
ระเบียบฯ    ขอ 
๑๐5 และ ๑๐๕ 
ทวิ 
  
  
  
 

 นายทะเบียน 
 

ท.ร.31 
ป.ค.14 

 

 

- พิมพคํารอง 
- ตรวจสอบความถูกตองของ

หลักฐานและ 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 
  ผูรอง พยานบุคคล 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบ ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับ 

ผิดชอบ 
แบบฟอรม/

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

3  
 
 
 

5 วัน 3. การพิจารณา 
    พิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัต ิ
 

 บันทึกผลการ
พิจารณาและลง
ลายมือช่ือในคํา
รองขอเพ่ิมช่ือ                                  

 ผูอํานวยการ
เขต 
 

 

 

4 
 
 
 
 
 

 4. ดําเนินการเพ่ิมช่ือ 
   4.1 กรณีอนุมัต ิ

    (1) พิมพคํารอง 
    (2) จัดเก็บ(scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 

  (3) บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรตาม
โปรแกรมการเพ่ิมช่ือในทะเบียนบาน กําหนดใหเลข
ประจําตัวประชาชนเปนบุคคลประเภท 6 

 (4)  พิมพสําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.13)โดยหมายเหตุใน
ชองยายเขามาจากวา” คํารองท่ี...ลงวันท่ี...” พรอม
ลงลายมือช่ือกํากับไว 

 (5) มอบหลักฐานคืนใหกับผูรองตรวจสอบความถูกตอง
ของรายการบุคคลท่ีเพ่ิมลงในสําเนาทะเบียนบาน
(ฉบับเจาบาน) กอนคืนใหกับผูรอง พรอมเอกสาร
หลักฐานประกอบอ่ืน ๆ   

 (6) จัดทําประกาศสํานักทะเบียนทองถ่ินเพ่ือประกาศ ให
สาธารณชนรวมตรวจสอบอีกทางหน่ึง 

(7) รายงานใหผูอํานวยการเขตทราบทุกวันท่ี 15และ 30 
ของเดือนและรวบรวมรายงานกรุงเทพมหานคร
ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป    

4.2 กรณไีมอนุญาต 
    แจงใหผูรองทราบถึงเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการได

ภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีมีคําสั่ง และสิทธิในการ
อุทธรณคําสั่งภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรบัแจง
คําสั่ง  และบันทึกไวในคํารอง 

และเปนไปตาม
ระเบียบฯ ขอ๑๐

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรองลงช่ือ
รับทราบ 

- ผูรับบริการ
และบังคับบัญชา
สุมตรวจจับเวลา
การ ใหบริการ 

นายทะเบียน 
 

ท.ร.31 
ท.ร.25 
ท.ร.98 ก 

 

พิจารณาอนุญาต 

มอบเอกสาร/
สําเนาทะเบียนบาน 

 

เพ่ิมช่ือใน 
ทะเบียนบาน 
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1.กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

1.7กระบวนการยอยการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน> 
1.7.16กรณีขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551   

สถานท่ียื่นคํารอง  :  สํานักทะเบียนท่ีผูขอลงรายการสัญชาติไทยมีชื่อในทะเบียนบานหรือมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน 
ผูยื่นคํารอง:  ผูท่ีประสงคขอลงรายการสัญชาติไทยในเอกสารทะเบียนราษฎร 
                       :  กรณีผูขอลงรายการสัญชาติไทยอายุไมเกิน 15 ปบริบูรณ ใหบิดา มารดา หรือผูปกครอง ตามกฎหมายยื่นคําขอแทน 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธ 
  ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 

 (1) สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14)ของบานท่ีจะ
ขอลงรายการสัญชาติไทย 

(2) บัตรประจําตัวของผูยื่นคําขอ (ถามี) 
(3)หลักฐานท่ีแสดงวาเกิดในประเทศไทย เชน 

สูติบัตร สําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.13) ท.ร.
38 ก หนังสือรับรองสถานท่ีเกิด 

(๔) หลักฐานทางทะเบียนราษฎรท่ีแสดงวาเปนผู
อาศัยอยูจริงในราชอาณาจักรไทยติดตอกัน 

(๕) หลักฐานอ่ืนท่ีทางราชการออกให(ถามี) เชน 
ใบอนุญาตทํางาน หลักฐานการศึกษา 
หลักฐานการเสียภาษีไมนอยกวา 5 ป 

(๖) พยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือซ่ึงสามารถรับรอง
และยืนยันตัวบุคคลได 

(๗) รูปถาย จํานวน 1 รูป 
๑.2 กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

 

หลักฐาน
เอกสาร

ครบถวนตาม 
ระเบียบฯขอ 

๑๐๒ 
 

 
 
 
 

- เจาหนาท่ี 
 

 

 1. พ.ร.บ.การทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 แก
ไชเพ่ิมเตมิ(ฉบับท่ี2) 
พ.ศ.2551 

2.พ.ร.บ.สัญชาติ     
(ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 
2551 มาตรา 23  

3.ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การจัดทําทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.2535 
รวมแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี5) พ.ศ.
2551 ขอ 102 

 

- ตรวจสอบ 
หลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

 

 

25 
วัน 

2. พิมพคํารอง ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
การกรอกรายการตาง ๆ ในคํารองขอเพ่ิมชื่อ และ
ความถูกตองของหลักฐานเอกสารตาง ๆ ท่ีนํามา
แสดง 
2.1 กรณีหลักฐานเอกสารถูกตอง 
  (1) ตรวจสอบหลักฐานการมีชื่อและรายการบุคคล

ในเอกสารการทะเบียนราษฎร 
  (2) สอบสวนใหไดขอเท็จจริงวา 

- ผูยื่นคําขอเปนบุคคลคนเดียวกับผูท่ีมีชื่อและ
รายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร 

- รายละเอียดเก่ียวกับบิดา มารดา สถานท่ีเกิด 
จํานวนพ่ีนองรวมบิดามารดา ท่ีอยูปจจุบัน 

     - ความเลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
โดยบันทึกถอยคําไวใน ป.ค.14 ดวยขอความ 
"“ขาพเจาขอปฏิญาณวาจะจงรักภักดีตอชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข จะประพฤติตนเปนพลเมืองดี
ภายใตกฎหมายของประเทศไทยตลอดไป หาก
ไมเปนไปตามท่ีปฏิญาณไวนี้ขาพเจายอมให
ถอนสัญชาติไทยของขาพเจาได” แลวใหผูยื่น
คําขอลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือกํากับ
ขอความดังกลาวในบันทึกการสอบสวนตอ
หนานายทะเบียนและพยานอยางนอย   2 คน 

หลักฐาน
เอกสารถูกตอง
ตามระเบียบฯ 
ขอ ๑๐๒ โดย

อนุโลม 
 

 นาย
ทะเบียน 

 

-แบบคําขอ 
-ป.ค.14 
 

4. หนังสือสํานัก
ทะเบียนกลาง  ดวน
มาก ท่ี มท 0310.1/
ว.1587 ลง วันท่ี 22
พ.ค. 2551 

- พิมพคํารอง 
- ตรวจสอบความถูกตองของ

หลักฐานและ 
- สอบสวนบันทึกปากคํา 
ผูรอง พยานบุคคล 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

2 
 
 
 

    (3)  สอบสวนพยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือเพ่ือให
การรับรองเรื่องการมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู
เปนหลักแหลงอยูจริงติดตอกันในประเทศไทย 
และเรื่องการมีความประพฤติดีหรือการทํา
คุณประโยชนใหแกสังคมโดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

- กรณีผูยื่นคําขอมีชื่อและรายการบุคคลและมี
เลข 13 หลักในทะเบียนบาน(ท.ร.13/14) 
สอบสวนพยานบุคคล จํานวน 3 คน 

      - กรณีผูยื่นคําขอไมมีชื่อในทะเบียนบานฉบับท่ี
มีเลข 13 หลัก แตมีหลักฐานทะเบียนประวัติ
ราษฎรท่ีมีเลขประจําตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการเชน หลักฐานการศึกษา การรับ
ราชการทหาร การเสียภาษีติดตอกันไมนอย
กวา 5 ป ใหสอบสวนพยานไมนอยกวา 4 คน 

- กรณีผูยื่นคําขอมีชื่อในทะเบียนบานหรือ
เอกสารการทะเบียนราษฎรฉบับท่ีไมมีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก และไมมี
หลักฐานเอกสารราชการ ใหสอบสวนพยานไม
นอยกวา 5 คน 

- กรณีผูยื่นคําขอยังไมบรรลุนิติภาวะ ให
สอบสวนบิดามารดหรือผูปกครองท่ีอุปการะ
เลี้ยงดู และพยานบุคคลไมเกิน 2 คน 

2.4 รวบรวมพยานหลักฐานพรอมความเห็นเสนอ
ผูอํานวยการเขตพิจารณา 

     



 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

3  
 
 
 

5 วัน 3. การพิจารณา 
     อนุมัติหรือไมอนุมัติใหไดสัญชาติไทย 

บันทึกผลการ
พิจารณาและลง
ลายมือชื่อในคํา

ขอ                                    

 ผูอํานวย 
การเขต     
(อํานาจ
เฉพาะตัว

) 

  

4  
 
 
 
 
 

4.ดําเนินการเพ่ิมชื่อ 
  4.1 กรณีอนุมัติ  
(1) พิมพคํารอง 
  (2) จัดเก็บ(scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 

(3) สําเนาคําขอรายการสัญชาติไทยในทะเบียน
บานเก็บรวมเรื่องไวเปนหลักฐานและสง
ตนฉบับใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือกําหนด
เลขประจําตัวประชาชน  

(4)เพ่ิมชื่อลงในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรตาม
โปรแกรมการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบานตาม
รายการท่ีปรากฏในทะเบียนบานหรือ
ใบสําคัญถ่ินท่ีอยูหรือใบสําคัญประจําตัวคน
ตางดาว กําหนดใหเลขประจําตัวประชาชน
เปนบุคคลประเภท 8กลุมบุคคลท่ี 73 
ตามท่ีสํานักทะเบียนกลางกําหนด และหมาย
เหตุเพ่ิมเติมใน ฐานขอมูลการทะเบียน
ราษฎรและสําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.14)วา         
“ บุคคลลําดับท่ี...ไดสัญชาติไทยโดยมาตรา 
23 แหง พ.ร.บ.สัญชาติ(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.
2551”  

 

รายการบุคคล
ท่ีเพ่ิมลงใน
ฐานขอมูลและ
สําเนาทะเบียน
บาน(ท.ร.14) 
มีความถูกตอง
และเปนไปตาม
ระเบียบฯ ขอ 
๑๐๒  

 

- ผูยื่นคํารอง
ตรวจสอบความ
ถูกตองของ
รายการบุคคล ท่ี
เพ่ิมลงในสําเนา
ทะเบียนบาน
(ท.ร.๑๔) 
- ผูรับบริการ
และบังคับบัญชา
สุมตรวจจับเวลา
การ 

นาย
ทะเบียน 

 

ท.ร.31 
ท.ร. 25 

 

พิจารณา 
อนุมัต ิ

เพ่ิมช่ือใน 
ทะเบียนบาน 

มอบเอกสาร/
สําเนาทะเบียนบาน 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

   (5) แนะนําใหผูรองยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคน
ซ่ึงไมมีสัญชาติไทยภายในเวลา 60 วัน นับ
แตวันท่ีไดรับการเพ่ิมชื่อ  (กรณีผูขอเพ่ิมชื่อ
อายุเกิน ๕ ปบริบูรณ) 

(6)จัดทําประกาศสํานักทะเบียนทองถ่ินเพ่ือ
ประกาศใหสาธารณชนรวมตรวจสอบอีกทาง
หนึ่ง 

(7)รายงานใหผูอํานวยการเขตทราบทุกวันท่ี15
และ30 ของเดือนและรวบรวมรายงาน
สํานักทะเบียนจังหวัดภายในวันท่ี 5 ของ
เดือนถัดไป  

 4.2 กรณีไมอนุมัติ 
      แจงผูขอลงรายการสัญชาติไทยทราบเปนลาย

ลักษณอักษรภายใน 15 วัน นับแตวันมีคําสั่งไม
อนุมัติ โดยใหระบุเหตุผล ขอกฎหมายท่ี
เก่ียวของและสิทธิ์ในการอุทธรณคําสั่ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูยื่นคําขอลง
ชื่อรับทราบ 
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1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร 

1.8 กระบวนการยอยการจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน > 1.8.1 กรณีบุคคลมีชื่อซํ้าในทะเบียนบานเกินกวา 1 แหง 
 
 

                                                                                                       

 
 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

1 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

กรณีผูมีชื่อซํ้าอยูในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน 

1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 

  1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
      1.1.1 สําเนาทะเบียนบานท่ีมีรายการบุคคลซ้ํากัน 

      1.1.2 บัตรประจําตัวของผูแจงหรือของเจาบาน 
  1.2 กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

หลักฐาน 
เอกสารครบถวน 
ตามระเบียบฯ ขอ 

109 
 
 
 
 

- เจาหนาท่ี 
 

 

- ๑. พระราชบัญญตัิการ 
    ทะเบียนราษฎร 
    พ.ศ. ๒๕๓๔ และ 
    แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 
    ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑                                  
๒. ระเบียบสํานักทะเบียน 
     กลางวาดวยการจัดทํา 
     ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
     2535 (รวมแกไข 
     เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 
     พ.ศ.2551) ขอ 109 

2  1 
ช่ัวโมง 

2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
    ๒.๑  ตรวจสอบรายการบุคคลท่ีซ้ําซอนกับฐานขอมูล 
           ทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียนบัตร 
           ประจําตัวประชาชน 
    ๒.๒  จัดทําคํารอง ท.ร.๓๑ 

-หลักฐานเอกสาร
ท่ีนํามาแสดง
ถูกตองตาม
ระเบียบฯ ขอ 
109 
-คํารอง ท.ร.๓๑ 
มีรายการครบ 
ถวนถูกตอง 

- น า ย ท ะ เบ ีย น     คํารอง 

  ท.ร.๓๑ 

3   3. สอบสวนเจาบานหรือคนมีช่ือซ้าํ โดยให 
    ยืนยนัท่ีอยูแนนอนเพียงแหงเดียว 

ผูรองยืนยันท่ีอยู
แนนอนเพียงแหง
เดียว 

 
 

- น า ย ท ะ เบ ีย น     ป.ค.14 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

- ตรวจสอบความถูกตองของ 
  หลักฐานและขอมลูบุคคล 
- จัดทําคํารอง ท.ร.๓๑ 

- สอบสวนเพ่ือยืนยันท่ีอยู 
  แนนอนเพียงแหงเดียว 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. การพิจารณาอนุญาต 
    4.1 อนุญาตใหจําหนายช่ือและรายการบุคคลมีช่ือซ้ํา 

(๑)  จัดเก็บ (SCAN) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
(๒) จําหนายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียน

บานและสําเนาทะเบียนบานท่ีท่ีบุคคลดังกลาว
ไมไดอาศัยอยูโดยใหประทับคําวา “จําหนาย” 
ดวยสีนํ้าเงินหนารายการบุคคลและใหหมายเหตุใน
ชองยายออกไปท่ีในทะเบียนบานวา“ช่ือซ้ําตามคํา
รองท่ี...ลงวันท่ี...”แลวใหนายทะเบียนลง           
ลายมือช่ือและวันเดือนปกํากับไว 

 (๓) มอบสําเนาทะเบียนบานพรอมหลักฐานใหแก                 
ผูรอง 

 4.2 กรณไีมอนุญาต  แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไม 
          อาจดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง 
          ภายใน ๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง 

- ตรวจสอบ   
  ความถูกตอง 
  ของคํารอง  
  (ท.ร.31)  
  กับหลักฐาน 
- บันทึกผล 
  การพิจารณา 
  และลงลาย  
  มือช่ือ 
  นายทะเบียน 
  ในคํารอง  
  (ท.ร.31) 
 

เอกสาร 
ถูกตองครบถวน 
/ผูรบับริการและ
ผูบังคับบัญชา 
สุมจับเวลา 

การใหบริการ 

น า ย ท ะ เบ ีย น    คํารอง 
 ท.ร.๓๑ 

 

มอบสําเนา
ทะเบียนบาน 
 

จําหนายช่ือและ
รายการบุคคลออก
จากทะเบียนบาน 

พิจารณา 
อนุญาต 

จัดเก็บ (scan) 
เอกสารท่ีเก่ียวของ 
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ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีผูมีชื่อซํ้าอยูตางสํานักทะเบียน 

1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 

  1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
      1.1.1 สําเนาทะเบียนบานท่ีมีรายการบุคคลซ้ํากัน 

      1.1.2 บัตรประจําตัวของผูแจงหรือของเจาบาน 
  1.2 กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

หลักฐาน 
เอกสารครบถวน 
ตามระเบียบฯ 

ขอ 109 
 
 
 
 

- เจาหนาท่ี  - ๑. พระราชบัญญตัิการ 
    ทะเบียนราษฎร 
    พ.ศ. ๒๕๓๔ และ 
    แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 
    ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑                                  
๒. ระเบียบสํานักทะเบียน 
     กลางวาดวยการจัดทํา 
     ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
     2535 (รวมแกไข 
     เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 
     พ.ศ.2551) ขอ 109 

2  1 ช่ัวโมง 2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
    ๒.๑  ตรวจสอบรายการบุคคลท่ีซ้ําซอนกับฐานขอมูล 
           ทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียนบัตร 
           ประจําตัวประชาชน 
    ๒.๒  จัดทําคํารอง ท.ร.๓๑ 

-หลักฐาน
เอกสารท่ีนํามา
แสดงถูกตอง
ตามระเบียบฯ 
ขอ 109 
-คํารอง ท.ร.๓๑ 
มีรายการครบ 
ถวนถูกตอง 

- น า ย ท ะ เ บ ีย น     คํารอง 

  ท.ร.๓๑ 

3   3. สอบสวนเจาบานหรือคนมีช่ือซ้าํ โดยให 
    ยืนยันท่ีอยูแนนอนเพียงแหงเดียว 

ผูรองยืนยันท่ีอยู
แนนอนเพียง

แหงเดียว 

 
 

- น า ย ท ะ เ บ ีย น     ป.ค.14 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

- สอบสวนเพ่ือยืนยันท่ีอยู 
  แนนอนเพียงแหงเดียว 

- ตรวจสอบความถูกตองของ 
  หลักฐานและขอมลูบุคคล 
- จัดทําคํารอง ท.ร.๓๑ 

 



-๒28- 
 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/บันทึก เอกสารอางอิง 

4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. การพิจารณาอนุญาต 
    4.1 อนุญาต ใหจําหนายช่ือและรายการบุคคลมีช่ือซ้ํา 
          ๔.๑.๑ จัดเก็บ (SCAN) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  4.1.๒ จําหนายช่ือและรายการบุคคลออกจาก 
ทะเบียนบานและสาํเนาทะเบียนบานท่ีบุคคลดังกลาวไมได
อาศัยอยู.โดยใหประทับคาํวา“จําหนาย” ดวยสีนํ้าเงินหนา
รายการบุคคลและใหหมายเหตุในชองยายออก ไปท่ีใน
ทะเบียนบานวา “ช่ือซ้ํา ตามคํารองท่ี...ลงวันท่ี...”แลวให
นายทะเบียนลงลายมือช่ือและวันเดือนปกํากับไว 
  4.1.๓ ถาไดรับแจงจากสํานักทะเบียนบุคคล         
บุคคลดังกลาวจําหนายช่ือและรายการ รายการบุคคลออก
จากทะเบียนบานท่ีมีช่ือซ้ํา พรอมท้ังแจงเจาบานใหนํา
สําเนาทะเบียนบานมาดําเนินการจําหนายใหถูกตองโดยให
ประทับคําวา “จําหนาย” ดวยสีนํ้าเงินหนารายการบุคคล
และใหหมายเหตุในชองยายออกไปท่ีในทะเบียนบานวา 
“จําหนายช่ือตามหนังสือท่ี...ลว...”แลวใหนายท ะ เ บ ีย น ล ง
ล า ย ม ือ ช ื่อ แ ล ะ ว ัน เ ด ือ น ป กํากับไว    
  4.1.๔ แจงสํานักทะเบียนท่ีมีช่ือซ้าํเพ่ือ
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 
  4.1.๕ มอบสําเนาทะเบียนบานพรอมหลักฐาน
ใหแกผูรองตอไป 
    4.2 กรณไีมอนุญาต  แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไม 
อาจดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งภายใน 
๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง  

- ตรวจสอบ   
  ความถูกตอง 
  ของคํารอง  
  (ท.ร.31)  
  กับหลักฐาน 
- บันทึกผล 
  การพิจารณา 
  และลงลาย  
  มือช่ือนาย 
  ทะเบียนใน 
  คํารอง  
  (ท.ร.31) 
 

เอกสาร 
ถูกตองครบถวน 
/ผูรบับริการและ
ผูบังคับบัญชา 
สุมจับเวลา 

การใหบริการ 

น า ย ท ะ เ บ ีย น     คํารอง ท.ร.๓๑    

 

มอบสําเนา
ทะเบียนบาน 
 

จําหนายช่ือและ
รายการบุคคลออก
จากทะเบียนบาน 

แจงสํานักทะเบียน 
ท่ีมีช่ือซ้ํา 

การพิจารณา 
อนุญาต 

จัดเก็บ (scan) 
เอกสารท่ีเก่ียวของ 
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1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร 
1.8 กระบวนการยอยการจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน > 1.8.2 กรณีบุคคลมีชื่อในทะเบียนบานโดยมิชอบ 

ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 

กรณีตรวจพบหลักฐาน หรือรายการตองสงสัย หรือ 

ไดรับหนังสือแจงเรื่อง หรือการรองเรียน / 
รองทุกขทางทะเบียนราษฎร 
1. ตรวจสอบหลักฐานและตรวจสอบรายการบุคคลและ 
   ทะเบียนบานกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎรและ 
   ฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 

 

 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวน 

ตามระเบียบฯ  
ขอ 110  

และ 
หนังสือท่ี มท  
0๓๐๙.๖/ว 

๓๒๓  ลว.1๒ 
ก.พ. ๒๕๕๗  

 

- เจาหนาท่ี - ๑. พระราชบัญญตัิการ 
    ทะเบียนราษฎร พ.ศ.  
    ๒๕๓๔ และแกไข 
    เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
    พ.ศ. ๒๕๕๑                                  
๒. ระเบียบสํานัก 
    ทะเบียนกลางวาดวย 
    การจัดทําทะเบียน 
    ราษฎร พ.ศ. 2535 
    (รวมแกไขเพ่ิมเตมิ 
    ถึงฉบับท่ี 5  พ.ศ. 
    2551) ขอ 1๑๐ 
๓. หนังสือท่ี มท    
    ๐๓๐๙.๖/ว ๓๒๓ 
    ล.ว. ๑๒ ก.พ.๒๕๕๗ 

2  ภายใน  
30 วัน 

2. ผูอํานวยการเขตมอบหมายเจาหนาท่ีคนหน่ึงคนใด 
    รับผิดชอบหรือาจแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนเพ่ือ 
    ทําการตรวจสอบขอเท็จจริง  โดยใหตรวจสอบ     
    ขอเท็จจริงเก่ียวกับบุคคลและรายการทางทะเบียน 
    แสวงหาหลักฐานตลอดจนสอบปากคําพยานบุคคล 
    พรอมช้ีแจงใหผูแจงเรื่องหรือผูรองเรียนทราบ 
     (การตรวจสอบขอเท็จจริงตองดําเนินการใหแลวเสร็จ 
    ภายใน ๑๕ วันนับแตวันท่ีไดรบัแจง หากไมสามารถ 
    ดําเนินการไดทัน ใหเสนอความเห็นพรอมเหตุจําเปน 
    ตอผูอํานวยการเขตเพ่ือขอขยายระยะเวลาไดอีก ๒  
    ครั้ง  ครั้งละไมเกิน ๑๕ วัน รวมแลวไมเกิน ๓๐ วัน) 

ขอเท็จจริง
เก่ียวกับการท่ีมี
ช่ือและรายการ
บุคคลใน
ทะเบียนบาน 

- น า ย ท ะ เ บ ีย น  ป.ค.๑๔ 

3   3. รวบรวมหลักฐานท้ังหมดพรอมความเห็นเสนอ 
    ผูอํานวยการเขตพิจารณา 
 

หลักฐานท้ังหมด
และความเห็น 
นายทะเบียน 

- น า ย ท ะ เ บ ีย น   

- แตงตั้งมอบหมายเจาหนาท่ี  
  ดําเนินการ 
- ตรวจสอบขอเท็จจรืง 
- สอบปากคําพยานบุคคล 
 

รวบรวมหลักฐานพรอม
ความเห็นเสนอ

ผูอํานวยการเขตพิจารณา 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- ตรวจสอบขอมลู 
  ทางทะเบียน 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/บันทึก เอกสารอางอิง 

4   ๔. การพิจารณาอนุมัต ิ
 ๔.1 อนุมตัิ ใหดําเนินการดังน้ี 
  ๔.1.1 สั่งระงับการเคลื่อนไหวรายการ 
   ท ะ เ บ ีย น ร า ษ ฎ ร ข อ ง บ ุค ค ล น ั้น ไ ว ก อ น  
  ๔.1.2 แจงคําสั่งระงับการเคลื่อนไหว 
   รายการทะเบียนราษฎรใหเจาของ
   รายการบุคคลดังกลาวทราบ 
   ภายใน 3 วัน นับตั้งแตวันท่ีมีคําสัง่
   เพ่ือใหมีโอกาสโตแยงหรือช้ีแจง 
   ขอเท็จจริงภายใน 30 วัน นับแต 
   วันท่ีไดรับแจงคําสั่ง 
 ๔.2 ไมอนุมตัิ ใหดําเนินการตามท่ีผูอํานวยการเขต 
          เสนอแนะและเพ่ิมเติม 
    ๔.๓  ไมมมีูลความจริง  ใหยุตเิรื่องและแจงผู 
           เก่ียวของทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บันทึกผล 
  การพิจารณา 
  และลงลาย 
  มือช่ือ 
  ผูอํานวยการ 
  เขตในคํารอง  
 (ท.ร.31) 

รายงานผลการ
ดําเนินการ 

 
 

ผ ูอ ํา น ว ย ก า ร เ ข ต  
 
 

 

 

 

        

การพิจารณา 
อนุมัต ิ

 

สั่งระงับการเคลื่อนไหว
รายการทะเบียนราษฎร
ของบุคคลน้ันไวกอน 

แจงคําสั่งระงับการ
เคลื่อนไหวรายการทะเบียน

ราษฎร เพ่ือใหมโีอกาส
โตแยงหรือช้ีแจงขอเท็จจริง 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/บันทึก เอกสารอางอิง 

๕ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. การดาํเนินการหลังการอนุมัต ิ(กรณีพบวามีการทุจรติ) 
   6.1 จําหนายรายการบุคคลในทะเบียนบานและสาํเนา 
          ทะเบียนบานฉบับเจาบานในชองยายออกไปท่ีวา 
       “จ ํา ห น า ย ต า ม ค ํา ร อ ง ท ี่. . .ล ง ว ัน ท ี่. . . ” หรือ “หนังสือ 
          ท่ี...ลงวันท่ี...”แลวล ง ล า ย ม ือ ช ื่อ แ ล ะ ว ัน เ ด ือ น ป  
           ก ํา ก ับ ไ ว และแจงคําสั่งการจําหนายรายการบุคคล     
          บุคคลใหเจาของรายการท่ีถูกจําหนายทราบ 
          ภายใน 7 วัน เพ่ือเปดโอกาสใหอุทธรณคาํสั่งของ 
          นายทะเบียนไดภายใน 15 วัน 
   6.2 เพิกถอนหลักฐานทะเบียนท่ีมีการทุจรติแลวให 
         หมายเหตุ การจ ํา ห น า ย ว า  “จ ํา ห น า ย ต า ม ค ํา ร อ ง ท ี่. . .
      ล ง ว ัน ท ี่. . . ”ห ร ือ ”ห น ัง ส ือ ท ี่. . .ล ง ว ัน ท ี่. . .” แลวลงลายมือ 
         ช่ือและวันเดือนปกํากับไวและแจงคําสั่งเพิกถอน 
        หลักฐานทะเบียนใหคูกรณีทราบ เปนหนังสือ 
         ภายใน 7 วัน นับแต วันท่ีมีคําสั่งโดยใหระบุ 
         เหตุผล ขอสนับสนุนในการใชดุลยพินิจ สิทธิในการ 
         อุทธรณ การยื่นคําอุทธรณและระยะเวลาอุทธรณ
      ไวดวย 
   ๖.๓ หากผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเปนการแอบอาง 
         ใชช่ือและรายการผูอ่ืนโดยเจาของรายการท่ีแทจริง 
         ยังมีตัวตนอยูจริง  ใหนายทะเบียนปรับปรุงแกไข 
         รายการทางทะเบียนของเจาของรายการแทจริง 
         กลับคืนเขาในทะเบียนบานหลังเดิมกอนท่ีจะมีการ 
         ดําเนินการโดยมิชอบทางทะเบียน  เวนแตกรณ ี
         ท่ีไมสามารถดําเนินการดังกลาวได  ใหพิจารณาให 
         เปนไปตามความเปนจริง 
      
 

- ตรวจสอบ 
  ความถูกตอง 
  ของเอกสาร 
  ทางทะเบียน 
  ราษฎรและ 
  ลงลายมือช่ือ 
  นายทะเบียน 
 

- น า ย ท ะ เ บ ีย น  - 

 

จําหนายรายการ
บุคคลในทะเบียนบาน 

และฐานขอมลู 

เพิกถอนหลักฐาน
ทะเบียนท่ีมีการ 

ทุจริตแลว 

คืนสภาพรายการ
บุคคลใหแกเจาของ
รายการท่ีแทจริง 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/บันทึก เอกสารอางอิง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   6.๔ มอบหมายใหหัวหนาฝายหรือหัวหนางานท่ี 
         รับผิดชอบแจงความตอพนักงานสอบสวนเพ่ือ 
         ดําเนินคดีกับผูกระทําค ว า ม ผ ิด แ ล ะ ผ ูเ ก ี่ย ว ข อ ง  
 
 
   6.๕ ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง เจาหนาท่ีท่ี 
         ดําเนินการวาปฏิบัติหนาท่ีถูกตองหรือไม  
 
 
   6.๖ หากพบวา การมีช่ือและรายการบุคคลโดยมิชอบ 
         แจงยายท่ีอยูไปสํานักทะเบียนอ่ืนใหทําหนังสือแจง    
         ไปยังสํานักทะเบียนน้ัน เพ่ือใหจําหนายรายการ 
         บุคคลในเอกสารทะเบียนดวย  
 
 
   6.๗ รายงานผลการดําเนินการไปยังสํานักทะเบียน 
         กรุงเทพมหานครและสํานักทะเบียนกลางโดยดวน    
 

    

 

แจงความดําเนินคด ี

แจงสํานักทะเบียนท่ี
เก่ียวของ 

ตั้งกรรมการสอบ
ขอเท็จจริง 

รายงานผลการ
ดําเนินการ 
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1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร 
1.8 กระบวนการยอยการจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน > 1.8.3 กรณีบุคคลในทะเบียนบานตายแตยังไมไดจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน 

ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/บันทึก เอกสารอางอิง 

1 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 

  1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
      1.1.1 สําเนาทะเบียนบานท่ีปรากฏช่ือคนตาย 

      1.1.2 บัตรประจําตัวของเจาบาน 
      1.1.3 เอกสารท่ีเก่ียวของกับผูตาย (ถามี) 
      1.1.4 หนังสือมอบหมายและบัตรประจําตัว 
               ของผูรับมอบหมาย 
  1.2 กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวนตาม

ระเบียบฯ  
ขอ 111 

 
 
 
 

- เจาหนาท่ี 
 

 

- ๑. พระราชบัญญตั ิ
    การทะเบียน 
    ราษฎร พ.ศ.  
    ๒๕๓๔ และ 
    แกไขเพ่ิมเติม 
    (ฉบับท่ี ๒) 
    พ.ศ. ๒๕๕๑                                  
๒. ระเบียบสํานัก 
    ทะเบียนกลาง 
    วาดวยการ 
    จัดทําทะเบียน 
    ราษฎร พ.ศ. 
    2535 (รวม 
    แกไขเพ่ิมเติม 
    ถึงฉบับท่ี 5 
    พ.ศ.2551)  
    ขอ 1๑๑ 

2  กรณีมี
หลักฐาน 
การตาย 
๔๐ นาที 

 
กรณไีมม ี
หลักฐาน 
การตาย 
๖๐ นาที 

 

๒.๑  กรณีมีหลกัฐานการตาย 
-  ตรวจสอบความถูกตองหลักฐานของผูรองและ 
   ตรวจสอบรายการบุคคลกับฐานขอมูลทางทะเบียน 
๒.๒  กรณีไมมีหลกัฐานการตาย 
- ตรวจสอบความถูกตองหลักฐานของผูรอง พรอม 
  สอบขอเท็จจริงจากเจาบานและบุคคลท่ีนาเช่ือถือ 
  ใหปรากฎขอเท็จจริงถึงสาเหตุท่ียังปรากฎช่ือของ 
  คนตายในทะเบียนบาน  รวมถึงสาเหตุและรายละเอียด 
  ของการตาย 
๒.๓  จัดทําคํารอง ท.ร.๓๑ 

- หลักฐาน
เอกสารท่ีนํามา
แสดงถูกตอง
ตามระเบียบ  
ขอ ๑๑๑         
- ขอเท็จจริงมี
ความถูกตอง 
- คํารอง ท.ร. 
๓๑ ท่ีมรีายการ 
ครบถวนถูกตอง 

- น า ย ท ะ เ บ ีย น  1. คํารอง ท.ร.31 
2. ป.ค.14 

    
     
     

    

- กรณีมีหลักฐานการตาย 
  ตรวจสอบความถูกตอง 
  ของหลักฐาน 
- กรณีไมมีหลักฐานการตาย 
  ตรวจสอบความถูกตอง 
  ของหลักฐานและสอบ  
  ขอเท็จจริงจากเจาบาน 
  และบุคคลท่ีนาเช่ือถือ 
- จัดทําคํารอง ท.ร.๓๑ 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/บันทึก เอกสารอางอิง 

๓ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓ การพิจารณาอนุญาต 
 ๓.1 อนุญาต 
          ๓.๑.๑  จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  ๓.1.๒ จําหนายช่ือและรายการบุคคลออก
   จากทะเบียนบานและสําเนา 
   ทะเบียนบานฉบับเจาบาน โดย 
   หมายเหตุในชองยายออกไปท่ีวา  
   “จ ํา ห น า ย ต า ม ค ํา ร อ ง ท ี่. . .ล ง ว ัน ท ี่. . . ”
   แลวใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือ 
   และวันเดือนปกํากับไว   
  ๓.1.๓ มอบสําเนาทะเบียนบานพรอม 
   หลักฐานใหแกผูรองตอไป 
 ๓.2 กรณไีมอนุญาต  แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไม 
          อาจดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณ 
          คําสั่งภายใน ๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง
   

- ตรวจสอบ   
  ความถูกตอง 
  ของคํารอง  
  (ท.ร.31)  
  กับหลักฐาน 
- บันทึกผล 
  การพิจารณา 
  และลงลาย  
  มือช่ือ 
  นายทะเบียน 
  ในคํารอง  
  (ท.ร.31) 
 

เอกสาร 
ถูกตองครบถวน 
/ผูรบับริการและ 
ผูบังคับบัญชา 
สุมจับเวลา 

การใหบริการ 

น า ย ท ะ เ บ ีย น  คํารอง ท.ร.๓๑ 

 

มอบสําเนา
ทะเบียนบาน 
 

จําหนายช่ือและ
รายการบุคคลออก
จากทะเบียนบาน 

การพิจารณา 
อนุญาต 

จัดเก็บ (scan) 
เอกสารท่ีเก่ียวของ 



-235- 

 

1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร 

1.8 กระบวนการยอยการจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน > 1.8.4 กรณีมีคําสั่งศาลใหผูใดเปนคนสาบสูญ 

ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/บันทึก เอกสารอางอิง 

1 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบหลักฐานตามเอกสารแนบหมายเลข  
   ท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 

  1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
      1.1.1 สําเนาทะเบียนบานท่ีปรากฏช่ือคนสาบสูญ 

      1.1.2 บัตรประจําตัวของเจาบาน  
      1.1.3 คําสั่งศาล 
      1.1.4 หนังสือมอบหมายและบัตรประจําตัว 
               ของผูรับมอบหมาย 
   1.2 กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
  
 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวนตาม

ระเบียบฯ  
ขอ 111/1 

 
 
 
 

- เจาหนาท่ี 
 

 

- ๑. พระราชบัญญตั ิ
    การทะเบียน 
    ราษฎร พ.ศ.  
    ๒๕๓๔ และ 
    แกไขเพ่ิมเติม 
    (ฉบับท่ี ๒) 
    พ.ศ. ๒๕๕๑                                  
๒. ระเบียบสํานัก 
    ทะเบียนกลาง 
    วาดวยการ 
    จัดทําทะเบียน 
    ราษฎร พ.ศ. 
    2535 (รวม 
    แกไขเพ่ิมเติม 
    ถึงฉบับท่ี 5 
    พ.ศ.2551)  
    ขอ 1๑๑/๑ 

2  1 ช่ัวโมง 
30 นาที 

2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
    ๒.๑ ตรวจสอบรายการบุคคลกับฐานขอมูล 
    ทะเบียนราษฎรและฐานขอมลูทะเบียนบัตรประจําตัว 
    ประชาชน 
    ๒.๒ จัดทําคํารอง ท.ร.๓๑ 

-หลักฐาน
เอกสารท่ีนํามา
แสดงถูกตอง
ตามระเบียบฯ 
ขอ 1๑๑/๑ 
-คํารอง ท.ร.๓๑ 
มีรายการครบ 
ถวนถูกตอง 

- น า ย ท ะ เ บ ีย น     คํารอง ท.ร.31 
 

3   3. ส อ บ ส ว น เ จ า บ า น แ ล ะ บุคคลท่ีนาเช่ือถือใหปรากฏ 
   ขอเท็จจริงเก่ียวกับการสาบสญู 
     

ขอเท็จจริง
เก่ียวกับการ
สาบสญูมีความ
ถูกตองชัดเจน 

- น า ย ท ะ เ บ ีย น         ป.ค.14 

- ตรวจสอบฐานขอมลู 
  การทะเบียนราษฎรและ

ทะเบียนบัตรประจําตัว
ประชาชน 

-จัดทําคํารอง ท.ร.๓๑ 
 

- สอบสวนใหปรากฏ 
  ขอเท็จจรงิเก่ียวกับการ 
  สาบสูญ 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/บันทึก เอกสารอางอิง 

4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 การพิจารณาอนุญาต 
 4.1 อนุญาต 
          ๔.๑.๑  จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  4.1.๒ จําหนายช่ือและรายการบุคคลออกจาก
   ทะเบียนบานและสาํเนาทะเบียนบาน
   ฉบับเจาบาน โดยหมายเหตุในชองยาย 
                     ออกไปท่ีวา  “จ ํา ห น า ย ต า ม ค ํา ร อ ง ท ี่. . .  
                      ล ง ว ัน ท ี่. . . ”แลวใหนายทะเบียนลงลาย 
                     มือช่ือและวันเดอืนปกํากับไว    
  4.1.๓  มอบสาํเนาทะเบียนบานพรอมหลักฐาน
           ใหแกผูรองตอไป 
 4.2 กรณไีมอนุญาต  แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไม 
          อาจดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณ 
          คําสั่งภายใน ๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง
  
 

- ตรวจสอบ   
  ความถูกตอง 
  ของคํารอง  
  (ท.ร.31)  
  กับหลักฐาน 
- บันทึกผล 
  การพิจารณา 
  และลงลาย  
  มือช่ือ 
  นายทะเบียน 
  ในคํารอง  
  (ท.ร.31) 
 

เอกสาร 
ถูกตองครบถวน 
/ผูรบับริการและ 
ผูบังคับบัญชา 
สุมจับเวลา 

การใหบริการ 

น า ย ท ะ เ บ ีย น  คํารอง ท.ร.๓๑ 

 

มอบสําเนา
ทะเบียนบาน 
 

จําหนายช่ือและ
รายการบุคคลออก
จากทะเบียนบาน 

การพิจารณา 
อนุญาต 

จัดเก็บ (scan) 
เอกสารท่ีเก่ียวของ 
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1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร 
1.8 กระบวนการยอยการจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน > 1.8.5 กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนตางดาวท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวตายท่ีตางประเทศ 

ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/บันทึก เอกสารอางอิง 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 

  1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
     1 .1 .1  ห ล ัก ฐ า น ก า ร จ ด ท ะ เ บ ีย น ค น ต า ย  ( ม ร ณ บ ัต ร )  ห ร ือ  
     1.1.2 หลักฐานการตายท่ีออกโดยรัฐบาลของ 
        ประเทศน้ัน ซึ่งไดแปลและรบัรองวาถูกตอง
         โดยกระทรวงตางประเทศ 
     1.1.3 บัตรประจําตัวของเจาบาน 
     1.1.4 สําเนาทะเบียนบานท่ีปรากฏช่ือคนตาย 
        1.1.5 หนังสือมอบหมายและบัตรประจําตัวของ  
                 ผูรับมอบหมาย   
   1.2 กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวนตาม

ระเบียบฯ  
ขอ 112 

 
 
 
 

- เจาหนาท่ี  
 

- ๑. พระราชบัญญตั ิ
    การทะเบียน 
    ราษฎร พ.ศ.  
    ๒๕๓๔ และ 
    แกไขเพ่ิมเติม 
    (ฉบับท่ี ๒) 
    พ.ศ. ๒๕๕๑                                  
๒. ระเบียบสํานัก 
    ทะเบียนกลาง 
    วาดวยการ 
    จัดทําทะเบียน 
    ราษฎร พ.ศ. 
    2535 (รวม 
    แกไขเพ่ิมเติม 
    ถึงฉบับท่ี 5 
    พ.ศ.2551)  
    ขอ 1๑๒ 

2  50 นาที 
 

2. ตรวจสอบความถูกตองของหลกัฐาน 
    ๒.๑ ตรวจสอบรายการบุคคลกับฐานขอมูล 
          ทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียน 
          บัตรประจําตัวประชาชน 
    ๒.๒ จัดทําคํารอง  ท.ร.๓๑ 

-หลักฐาน
เอกสารท่ีนํามา
แสดงถูกตอง
ตามระเบียบฯ 
ขอ 1๑๑/๑ 
-คํารอง ท.ร.๓๑ 
มีรายการครบ 
ถวนถูกตอง 

- น า ย ท ะ เ บ ีย น  คํารอง ท.ร.๓๑ 

    
     
 

    
 

- ตรวจสอบฐานขอมลู 
  การทะเบียนราษฎรและ

ทะเบียนบัตรประจําตัว
ประชาชน 

-จัดทําคํารอง ท.ร.๓๑ 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/บันทึก เอกสารอางอิง 

๓ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓ การพิจารณาอนุญาต 
 ๓.1 อนุญาต 
          ๓.๑.๑  จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  ๓.1.๒ จําหนายช่ือและรายการคนตายใน
   ท ะ เ บ ีย น บ า น แ ล ะ ส ํา เ น า ท ะ เ บ ีย น บ า น
   ฉบับเจาบาน โดยประทับคําวา  
   “ต า ย ” ส ีแ ด ง  ไ ว ห น า ร า ย ก า ร ค น ต า ย
   พรอมท้ังหมายเหตุในชองยาย 
   ออกไปท่ีวา“คํารองท่ี...ลงวันท่ี...”
   แลวใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือ 
   และวันเดือนปกํากับไว 
  ๓.1.๓ มอบสําเนาทะเบียนบานพรอม 
   หลักฐานใหแกผูรองตอไป 
 ๓.2 กรณไีมอนุญาต  แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไม 
          อาจดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณ 
          คําสั่งภายใน ๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง
  
 

- ตรวจสอบ   
  ความถูกตอง 
  ของคํารอง  
  (ท.ร.31)  
  กับหลักฐาน 
- บันทึกผล 
  การพิจารณา 
  และลงลาย  
  มือช่ือ 
  นายทะเบียน 
  ในคํารอง  
  (ท.ร.31) 
 

เอกสาร 
ถูกตองครบถวน 
/ผูรบับริการและ 
ผูบังคับบัญชา 
สุมจับเวลา 

การใหบริการ 

น า ย ท ะ เ บ ีย น  คํารอง ท.ร.๓๑ 

 

มอบสําเนา
ทะเบียนบาน 
 

จําหนายช่ือและ
รายการบุคคลออก
จากทะเบียนบาน 

การพิจารณา 
อนุญาต 

จัดเก็บ (scan) 
เอกสารท่ีเก่ียวของ 
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1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร 

1.9 กระบวนการยอยการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร > 1.9.1 กรณีแกไขรายการซ่ึงมิใชรายการสญัชาติ 

ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/บันทึก เอกสารอางอิง 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีไมมีเอกสารราชการมาแสดง 
1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 

  1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
     1.1.1 บัตรประจําตัวของผูรอง 
     1.1.2 สาํเนาทะเบียนบานท่ีมีรายการผูรอง 
     1.1.3 เอกสารท่ีมีความเก่ียวของสามารถอางอิงกันได 
   1.2 กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวนตาม

ระเบียบฯ  
ขอ 115 

 
 
 
 

- เจาหนาท่ี 
 

 

- ๑. พระราชบัญญตั ิ
    การทะเบียน 
    ราษฎร พ.ศ.  
    ๒๕๓๔ และ 
    แกไขเพ่ิมเติม 
    (ฉบับท่ี ๒) 
    พ.ศ. ๒๕๕๑                                  
๒. ระเบียบสํานัก 
    ทะเบียนกลาง 
    วาดวยการ 
    จัดทําทะเบียน 
    ราษฎร พ.ศ. 
    2535 (รวม 
    แกไขเพ่ิมเติม 
    ถึงฉบับท่ี 5 
    พ.ศ.2551)  
    ขอ 1๑๕ 

2  2 ช่ัวโมง 
 

2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
    ๒.๑ ตรวจสอบรายการบุคคลของผูรองกับฐานขอมูล 
          ทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียนบัตร 
          ประจําตัวประชาชน 
    ๒.๒ จัดทําคํารอง ท.ร.๓๑ 

- หลักฐาน
เอกสารท่ีนํามา
แสดงถูกตอง
ตามระเบียบฯ  
ขอ 115 
-  ค ํา ร อ ง  ท . ร . 3 1  
ท่ีมีรายการ
ครบถวนถูกตอง 
 

- น า ย ท ะ เ บ ีย น  คํารอง ท.ร.๓๑ 

3   3 .  สอบสวนเจาบานและบุคคลท่ีนาเช่ือถือถึงขอเท็จจริงใน 
    การแกไขเปลี่ยนแปลง และรายการท่ีถูกตอง แลว 
    รวบรวมหลักฐานท้ังหมดเพ่ือเสนอผูอํานวยการเขต 
    อนุมัติ 

ข อ เ ท ็จ จ ร ิง  
ม ีค ว า ม ถ ูก ต อ ง  

ค ร บ ถ ว น  
 

- น า ย ท ะ เ บ ีย น  ป.ค.๑๔ 
 

- ตรวจสอบความถูกตองของ 
  หลักฐาน 
- จัดทําคํารอง  ท.ร.๓๑ 

- สอบสวนผูรองและ 
  บุคคลนาเช่ือถือ 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/บันทึก เอกสารอางอิง 

4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 การพิจารณาอนุมตั ิ
 4.1 อนุมตัิใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ 

 ๔.๑.๑ จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  4.1.๒ แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสาร
ทะเบียนราษฎรใหถูกตอง ดังน้ี 
   -  แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสาร
ทะเบียนราษฎรใหใชวิธีขีดฆาคําหรือขอความเดมิแลว
เขียนคําหรือขอความท่ีถูกตอง แทนดวยนํ้าหมึกสีแดง และ
ให นายทะเบียนลงลายมือช่ือและวันเดือนปกํากับไว โดย
หามมิให ใ ช ว ิธ ีล บ  ข ูด  ห ร ือ ท ํา ด ว ย ป ร ะ ก า ร ใ ด ใหขอความลบ
เลือนไป 
   -  แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในสตูบัิตร
และมรณบัตร หากสูติบัตรหรือมรณบัตรท่ีขอแกไขออกให
โดยสํานักทะเบียนอ่ืน ใหทําหนังสอืแจงสํานักทะเบียนน้ัน
เพ่ือแกไขเปลีย่นแปลงทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคน
ตายใหถูกตองตรงกันดวย 
   -  แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบ แจงการ
ยายท่ีอยู ถาเปนรายการวันเดือนปเกิดหรือสัญชาติ หาม
แกไขเปลีย่นแปลงรายการในเอกสารดังกลาว แตใหใชวิธี
ยกเลิกเอกสารเดิมแลวออกเอกสารใหใหม 
      4.1.๓ มอบสําเนาทะเบียนบานพรอมหลักฐาน
ใหแกผูรองตอไป 
 4.2 กรณไีมอนุมตัิ  แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไม 
อาจดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งภายใน 
๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง 
 

- บันทึกผล 
  การพิจารณา 
  และลงลาย 
  มือช่ือ 
  ผูอํานวยการ 
  เขตในคํารอง 
  (ท.ร.31) 
 - ตรวจสอบ 
  ความถูกตอง 
  ของเอกสาร 
  ทางทะเบียน 
  ราษฎรและ 
  ลงลายมือช่ือ 
  นายทะเบียน 

 

- เอกสารถูกตอง 
ครบถวน 

- ผูรับบริการและ 
ผูบังคับบัญชา 
สุมจับเวลา 

การใหบริการ 

ผ ูอ ํา น ว ย ก า ร เ ข ต  

 
น า ย ท ะ เ บ ีย น  

 

  

 

มอบเอกสาร 

แกไขเปลีย่นแปลง
รายการในเอกสาร
ทะเบียนราษฎร 

การพิจารณา 
อนุญาต 

จัดเก็บ (scan) 
เอกสารท่ีเก่ียวของ 
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1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร 
1.9 กระบวนการยอยการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร > 1.9.1 กรณีแกไขรายการ ซ่ึงมิใชรายการสญัชาติ 

ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/บันทึก เอกสารอางอิง 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีมีเอกสารราชการมาแสดง 
1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 

  1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
     1.1.1 บัตรประจําตัวของผูรอง 
     1.1.2 สาํเนาทะเบียนบานท่ีมีรายการผูรอง 
     1.1.3 เอกสารท่ีมีความเก่ียวของสามารถอางอิงกันได  
              เชน สําเนาทะเบียนบานฉบับป พ.ศ.2499,    
              2515, 2526 และ 2530 ฯลฯ 
   1.2 กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวนตาม

ระเบียบฯ  
ขอ 115 

 
 
 
 

- เจาหนาท่ี 
 

 

- ๑. พระราชบัญญตั ิ
    การทะเบียน 
    ราษฎร พ.ศ.  
    ๒๕๓๔ และ 
    แกไขเพ่ิมเติม 
    (ฉบับท่ี ๒) 
    พ.ศ. ๒๕๕๑                                  
๒. ระเบียบสํานัก 
    ทะเบียนกลาง 
    วาดวยการ 
    จัดทําทะเบียน 
    ราษฎร พ.ศ. 
    2535 (รวม 
    แกไขเพ่ิมเติม 
    ถึงฉบับท่ี 5 
    พ.ศ.2551)  
    ขอ 1๑๕ 

2  1 ช่ัวโมง 
 

2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
    ๒.๑  ตรวจสอบรายการบุคคลของผูรองกับฐานขอมูล 
          ทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียนบัตร 
          ประจําตัวประชาชน 
    ๒.๒ จัดทําคํารอง ท.ร.๓๑ 

- หลักฐาน
เอกสารท่ีนํามา
แสดงถูกตอง
ตามระเบียบฯ  
ขอ 115 
-  ค ํา ร อ ง  ท . ร . 3 1  
ท่ีมีรายการ
ครบถวนถูกตอง 
 

- น า ย ท ะ เ บ ีย น  คํารอง ท.ร.๓๑ 

        

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

- ตรวจสอบความถูกตองของ 
  หลักฐาน 
- จัดทําคํารอง  ท.ร.๓๑ 
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ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/บันทึก เอกสารอางอิง 

๓ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓ การพิจารณาอนุญาต 
 ๓.1 อนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ 
          ๓.๑.๑ จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  ๓.1.๒ แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสาร
ทะเบียนราษฎรใหถูกตอง ดังน้ี 
   -  แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสาร
ทะเบียนราษฎรใหใชวิธีขีดฆาคําหรือขอความเดมิแลว
เขียนคําหรือขอความท่ีถูกตอง แทนดวยนํ้าหมึกสีแดง และ
ให นายทะเบียนลงลายมือช่ือและวันเดือนปกํากับไว โดย
หามมิให ใ ช ว ิธ ีล บ  ข ูด  ห ร ือ ท ํา ด ว ย ป ร ะ ก า ร ใ ด ใหขอความลบ
เลือนไป 
   -  แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในสตูบัิตร
และมรณบัตร หากสูติบัตรหรือมรณบัตรท่ีขอแกไขออกให
โดยสํานักทะเบียนอ่ืน ใหทําหนังสอืแจงสํานักทะเบียนน้ัน
เพ่ือแกไขเปลีย่นแปลงทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคน
ตายใหถูกตองตรงกันดวย 
   -  แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบ แจงการ
ยายท่ีอยู ถาเปนรายการวันเดือนปเกิดหรือสัญชาติ หาม
แกไขเปลีย่นแปลงรายการในเอกสารดังกลาว แตใหใชวิธี
ยกเลิกเอกสารเดิมแลวออกเอกสารใหใหม 
           
       ๓.1.๓ มอบสาํเนาทะเบียนบานพรอมหลักฐาน
ใหแกผูรองตอไป 
 ๓.2 กรณไีมอนุญาต  แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไม 
อาจดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งภายใน 
๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง 
  
 

- ตรวจสอบ   
  ความถูกตอง 
  ของคํารอง  
  (ท.ร.31)  
 - บันทึกผล 
  การพิจารณา 
  และลงลาย  
  มือช่ือ 
  นายทะเบียน 
  ในคํารอง  
  (ท.ร.31) 
 

เอกสาร 
ถูกตองครบถวน 
/ ผูรับบริการและ 

ผูบังคับบัญชา 
สุมจับเวลา 

การใหบริการ 

น า ย ท ะ เ บ ีย น    

 

มอบเอกสาร 

แกไขเปลีย่นแปลง
รายการในเอกสาร
ทะเบียนราษฎร 

การพิจารณา 
อนุญาต 

จัดเก็บ (scan) 
เอกสารท่ีเก่ียวของ 
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1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร 
1.9 กระบวนการยอยการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร > 1.9.2 กรณีแกไขรายการสัญชาติ 

ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/บันทึก เอกสารอางอิง 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีแกไขรายการเจาของประวัติจากสัญชาติอ่ืนหรือ 
ไมมีสัญชาติ เปนสัญชาติไทย 
1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 

  1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
     1.1.1 บัตรประจําตัวของผูรอง 
     1.1.2 สาํเนาทะเบียนบานท่ีมีรายการผูรอง 
     1.1.3 เอกสารท่ีมีความเก่ียวของสามารถอางอิงกันได  
             เชน สําเนาทะเบียนบานฉบับป พ.ศ.2499,    
             2515, 2526 และ 2530 ,เอกสารการได 
             สัญชาติเปนไทยฯลฯ 
   1.2 กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวน 

ตามระเบียบฯ  
ขอ 115/1 

 
 
 
 

- เจาหนาท่ี 
 

 

- ๑. พระราชบัญญตั ิ
    การทะเบียน 
    ราษฎร พ.ศ.  
    ๒๕๓๔ และ 
    แกไขเพ่ิมเติม 
    (ฉบับท่ี ๒) 
    พ.ศ. ๒๕๕๑                                  
๒. ระเบียบสํานัก 
    ทะเบียนกลาง 
    วาดวยการ 
    จัดทําทะเบียน 
    ราษฎร พ.ศ. 
    2535 (รวม 
    แกไขเพ่ิมเติม 
    ถึงฉบับท่ี 5 
    พ.ศ.2551)  
    ขอ 1๑๕/๑ 

2  2 ช่ัวโมง 
 

2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
    ๒.๑  ตรวจสอบรายการบุคคลของผูรองกับฐานขอมูล 
          ทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียนบัตร 
          ประจําตัวประชาชน 
    ๒.๒ จัดทําคํารอง ท.ร.๓๑ 

- หลักฐาน
เอกสารท่ีนํามา
แสดงถูกตอง
ตามระเบียบฯ  
ขอ 115/๑ 
-  ค ํา ร อ ง  ท . ร . 3 1  
ท่ีมีรายการ
ครบถวนถูกตอง 
 

- น า ย ท ะ เ บ ีย น  คํารอง ท.ร.๓๑ 

3   3 .  สอบสวนเจาบานและบุคคลท่ีนาเช่ือถือถึงขอเท็จจริงใน 
    การแกไขเปลี่ยนแปลง และรายการท่ีถูกตอง แลว 
    รวบรวมหลักฐานท้ังหมดเพ่ือเสนอผูอํานวยการเขต 
    อนุมัติ 

ข อ เ ท ็จ จ ร ิง  
ม ีค ว า ม ถ ูก ต อ ง  

ค ร บ ถ ว น  
 

- น า ย ท ะ เ บ ีย น  ป.ค.๑๔ 
 

- ตรวจสอบความถูกตอง 
  ของหลักฐาน 
- จัดทําคํารอง  ท.ร.๓๑ 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

- สอบสวนผูรองและ 
  บุคคลนาเช่ือถือ 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/บันทึก เอกสารอางอิง 

4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 การพิจารณาอนุมตั ิ
 4.1 อนุมตัิใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ 
          ๔.๑.๑ จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ  
  4.1.๒ แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสาร
ทะเบียนราษฎรใหถูกตอง ดังน้ี 
   -  แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสาร
ทะเบียนราษฎรใหใชวิธีขีดฆาคําหรือขอความเดมิแลว
เขียนคําหรือขอความท่ีถูกตอง แทนดวยนํ้าหมึกสีแดง และ
ให นายทะเบียนลงลายมือช่ือและวันเดือนปกํากับไว โดย
หามมิให ใ ช ว ิธ ีล บ  ข ูด  ห ร ือ ท ํา ด ว ย ป ร ะ ก า ร ใ ด ใหขอความลบ
เลือนไป 
   -  แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในสตูบัิตร
และมรณบัตร หากสูติบัตรหรือมรณบัตรท่ีขอแกไขออกให
โดยสํานักทะเบียนอ่ืน ใหทําหนังสอืแจงสํานักทะเบียนน้ัน
เพ่ือแกไขเปลีย่นแปลงทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคน
ตายใหถูกตองตรงกันดวย 
   -  แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบ แจงการ
ยายท่ีอยู ถาเปนรายการวันเดือนปเกิดหรือสัญชาติ หาม
แกไขเปลีย่นแปลงรายการในเอกสารดังกลาว แตใหใชวิธี
ยกเลิกเอกสารเดิมแลวออกเอกสารใหใหม 
         4.1.๓ มอบสําเนาทะเบียนบานพรอมหลักฐาน
ใหแกผูรองตอไป 
      4.1.๔ รายงานผูอํานวยการเขตทราบทุกวันท่ี 15 
และ 30 ของเดือนและรายงานสํานักทะเบียนจังหวัด
ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 
 4.2 กรณไีมอนุมตัิ  แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไม 
อาจดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งภายใน 
๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง 
 

- บันทึกผล 
  การพิจารณา 
  และลงลาย 
  มือช่ือ 
  ผูอํานวยการ 
  เขตในคํารอง 
  (ท.ร.31) 
 - ตรวจสอบ 
  ความถูกตอง 
  ของเอกสาร 
  ทางทะเบียน 
  ราษฎรและ 
  ลงลายมือช่ือ 
  นายทะเบียน 

เอกสาร 
ถูกตองครบถวน 
/ ผูรับบริการและ 

ผูบังคับบัญชา 
สุมจับเวลา 

การใหบริการ 

ผ ูอ ํา น ว ย ก า ร เ ข ต  

 
น า ย ท ะ เ บ ีย น  

คํารอง ท.ร.31 

 

มอบเอกสาร 

แกไขเปลีย่นแปลง
รายการในเอกสาร
ทะเบียนราษฎร 

การพิจารณา 
อนุญาต 

จัดเก็บ (scan) 
เอกสารท่ีเก่ียวของ 



-245- 
 

 
 

ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/บันทึก เอกสารอางอิง 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรณีแกไขรายการเจาของประวัติจากสัญชาติไทยหรือ
จากไมมีสัญชาติหรือจากสัญชาติอ่ืน เปนสัญชาติอ่ืน 
1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 

  1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
     1.1.1 บัตรประจําตัวของผูรอง 
     1.1.2 สาํเนาทะเบียนบานท่ีมีรายการผูรอง 
     1.1.3 เอกสารท่ีมีความเก่ียวของสามารถอางอิงกันได  
              เชน สําเนาทะเบียนบานฉบับป พ.ศ.2499,    
              2515, 2526 และ 2530 ,เอกสารการได 
              แปลงสัญชาติเปนไทย 
   1.2 กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวนตาม

ระเบียบฯ  
ขอ 115/1 

 
 
 
 

- เจาหนาท่ี 
 

- ๑. พระราชบัญญตั ิ
    การทะเบียน 
    ราษฎร พ.ศ.  
    ๒๕๓๔ และ 
    แกไขเพ่ิมเติม 
    (ฉบับท่ี ๒) 
    พ.ศ. ๒๕๕๑                                  
๒. ระเบียบสํานัก 
    ทะเบียนกลาง 
    วาดวยการ 
    จัดทําทะเบียน 
    ราษฎร พ.ศ. 
    2535 (รวม 
    แกไขเพ่ิมเติม 
    ถึงฉบับท่ี 5 
    พ.ศ.2551)  
    ขอ 1๑๕/๑ 

2  2 ช่ัวโมง 
 

2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
    ๒.๑  ตรวจสอบรายการบุคคลของผูรองกับฐานขอมูล 
          ทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียนบัตร 
          ประจําตัวประชาชน 
    ๒.๒ จัดทําคํารอง ท.ร.๓๑ 

- หลักฐาน
เอกสารท่ีนํามา
แสดงถูกตอง
ตามระเบียบฯ  
ขอ 115/๑ 
-  ค ํา ร อ ง  ท . ร . 3 1  
ท่ีมีรายการ
ครบถวนถูกตอง 
 

- น า ย ท ะ เ บ ีย น  คํารอง  ท.ร.๓๑ 

        

- ตรวจสอบความถูกตอง 
  ของหลักฐาน 
- จัดทําคํารอง  ท.ร.๓๑ 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
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ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/บันทึก เอกสารอางอิง 

๓ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓ การพิจารณาอนุญาต 
 ๓.1 อนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ 
          ๓.๑.๑ จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  ๓.1.๒ แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสาร
ทะเบียนราษฎรใหถูกตอง ดังน้ี 
   -  แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสาร
ทะเบียนราษฎรใหใชวิธีขีดฆาคําหรือขอความเดมิแลว
เขียนคําหรือขอความท่ีถูกตอง แทนดวยนํ้าหมึกสีแดง และ
ให นายทะเบียนลงลายมือช่ือและวันเดือนปกํากับไว โดย
หามมิให ใ ช ว ิธ ีล บ  ข ูด  ห ร ือ ท ํา ด ว ย ป ร ะ ก า ร ใ ด ใหขอความลบ
เลือนไป 
   -  แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในสตูบัิตร
และมรณบัตร หากสูติบัตรหรือมรณบัตรท่ีขอแกไขออกให
โดยสํานักทะเบียนอ่ืน ใหทําหนังสอืแจงสํานักทะเบียนน้ัน
เพ่ือแกไขเปลีย่นแปลงทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคน
ตายใหถูกตองตรงกันดวย 
   -  แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบ แจงการ
ยายท่ีอยู ถาเปนรายการวันเดือนปเกิดหรือสัญชาติ หาม
แกไขเปลีย่นแปลงรายการในเอกสารดังกลาว แตใหใชวิธี
ยกเลิกเอกสารเดิมแลวออกเอกสารใหใหม 
          ๓.1.๓ มอบสําเนาทะเบียนบานพรอมหลักฐาน
ใหแกผูรองตอไป 
 ๓.2 กรณไีมอนุญาต  แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไม 
อาจดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งภายใน 
๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง 
  
 

- ตรวจสอบ   
  ความถูกตอง 
  ของคํารอง  
  (ท.ร.31)  
 - บันทึกผล 
  การพิจารณา 
  และลงลาย  
  มือช่ือ 
  นายทะเบียน 
  ในคํารอง  
  (ท.ร.31) 

 
 

เอกสาร 
ถูกตองครบถวน 
/ ผูรับบริการและ 

ผูบังคับบัญชา 
สุมจับเวลา 

การใหบริการ 

น า ย ท ะ เ บ ีย น  คํารอง ท.ร. ๓๑ 

 

มอบเอกสาร 

แกไขเปลีย่นแปลง
รายการในเอกสาร
ทะเบียนราษฎร 

การพิจารณา 
อนุญาต 

จัดเก็บ (scan) 
เอกสารท่ีเก่ียวของ 
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ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/บันทึก เอกสารอางอิง 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรณีแกไขรายการของบิดามารดาของเจาของประวัติ
จากสัญชาติอ่ืน หรือไมมีสัญชาติเปนสัญชาติไทย 
1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 

  1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
     1.1.1 บัตรประจําตัวของผูรอง 
     1.1.2 สาํเนาทะเบียนบานท่ีมีรายการผูรอง 
     1.1.3 เอกสารท่ีมีความเก่ียวของสามารถอางอิงกันได  
              เชน สําเนาทะเบียนบานฉบับป พ.ศ.2499,    
              2515, 2526 และ 2530 ,เอกสารการได 
              แปลงสัญชาติเปนไทย 
   1.2 กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวนตาม

ระเบียบฯ  
ขอ 115/1 

 
 
 
 
 

- เจาหนาท่ี 
 

- ๑. พระราชบัญญตั ิ
    การทะเบียน 
    ราษฎร พ.ศ.  
    ๒๕๓๔ และ 
    แกไขเพ่ิมเติม 
    (ฉบับท่ี ๒) 
    พ.ศ. ๒๕๕๑                                  
๒. ระเบียบสํานัก 
    ทะเบียนกลาง 
    วาดวยการ 
    จัดทําทะเบียน 
    ราษฎร พ.ศ. 
    2535 (รวม 
    แกไขเพ่ิมเติม 
    ถึงฉบับท่ี 5 
    พ.ศ.2551)  
    ขอ 1๑๕/๑ 

2  2 ช่ัวโมง 
 

2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
    ๒.๑  ตรวจสอบรายการบุคคลของผูรองกับฐานขอมลู 
          ทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียนบัตร 
          ประจําตัวประชาชน 
    ๒.๒ จัดทําคํารอง ท.ร.๓๑ 

- หลักฐาน
เอกสารท่ีนํามา
แสดงถูกตอง
ตามระเบียบฯ  
ขอ 115/๑ 
-  ค ํา ร อ ง  ท . ร . 3 1  
ท่ีมีรายการ
ครบถวนถูกตอง 
 

- น า ย ท ะ เ บ ีย น  คํารอง  ท.ร.๓๑ 

        

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

- ตรวจสอบความถูกตอง 
  ของหลักฐาน 
- จัดทําคํารอง  ท.ร.๓๑ 
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ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/บันทึก เอกสารอางอิง 

๓ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓ การพิจารณาอนุญาต 
 ๓.1 อนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ 
          ๓.๑.๑ จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  ๓.1.๒ แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสาร
ทะเบียนราษฎรใหถูกตอง ดังน้ี 
   -  แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสาร
ทะเบียนราษฎรใหใชวิธีขีดฆาคําหรือขอความเดมิแลว
เขียนคําหรือขอความท่ีถูกตอง แทนดวยนํ้าหมึกสีแดง และ
ให นายทะเบียนลงลายมือช่ือและวันเดือนปกํากับไว โดย
หามมิให ใ ช ว ิธ ีล บ  ข ูด  ห ร ือ ท ํา ด ว ย ป ร ะ ก า ร ใ ด ใหขอความลบ
เลือนไป 
   -  แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในสตูบัิตร
และมรณบัตร หากสูติบัตรหรือมรณบัตรท่ีขอแกไขออกให
โดยสํานักทะเบียนอ่ืน ใหทําหนังสอืแจงสํานักทะเบียนน้ัน
เพ่ือแกไขเปลีย่นแปลงทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคน
ตายใหถูกตองตรงกันดวย 
   -  แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบ แจงการ
ยายท่ีอยู ถาเปนรายการวันเดือนปเกิดหรือสัญชาติ หาม
แกไขเปลีย่นแปลงรายการในเอกสารดังกลาว แตใหใชวิธี
ยกเลิกเอกสารเดิมแลวออกเอกสารใหใหม       
  ๓.1.๓ มอบสําเนาทะเบียนบานพรอมหลักฐาน
ใหแกผูรองตอไป 
 ๓.2 กรณไีมอนุญาต  แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไม 
อาจดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งภายใน 
๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง 
  
 

- ตรวจสอบ   
  ความถูกตอง 
  ของคํารอง  
  (ท.ร.31)  
 - บันทึกผล 
  การพิจารณา 
  และลงลาย  
  มือช่ือ 
  นายทะเบียน 
  ในคํารอง  
  (ท.ร.31) 

 
 

- เอกสารถูกตอง
ครบถวน 

- ผูรับบริการและ 
  ผูบังคับบัญชา 
  สุมจับเวลา 
  การใหบริการ 

น า ย ท ะ เ บ ีย น   ท.ร.๓๑ 

 

มอบเอกสาร 

แกไขเปลีย่นแปลง
รายการในเอกสาร
ทะเบียนราษฎร 

การพิจารณา 
อนุญาต 

จัดเก็บ (scan) 
เอกสารท่ีเก่ียวของ 
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1.  กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

 1.10.1  กระบวนการยอยการตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีคัดรับรองจากฐานขอมูล  
 

 
ท่ี 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

 

1 
 

 
 - 1. ตรวจสอบหลกัฐานท่ีจุดประชาสมัพันธและกดบัตรคิว 

  1.1  ตรวจสอบหลักฐาน 
     (1) กรณีเจาของรายการมาดาํเนินการดวยตนเอง 
           - บัตรประจําตัวของผูยื่นคํารอง 
     (2) กรณผีูมสีวนไดเสียขอคัดรายการของบุคคลอ่ืน 
           - บัตรประจําตัวของผูยื่นคํารอง   
           - เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาเปนผูมสีวน 
             ไดเสียพรอมสาํเนา      
     (3) กรณีเจาของรายการหรือผูมีสวนไดเสีย 
          มอบใหผูอ่ืนมาดําเนินการแทน 
           - บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย   
           - หนังสือมอบหมาย  
     (4) กรณีทนายความมาดําเนินการโดยไมม ี
          หลักฐานท่ีแสดงวาเปนผูมีสวนไดเสีย 
           - บัตรประจําตัวทนายความ 
  1.2  กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

หลักฐาน 
เอกสาร 
ครบถวนตาม
เอกสารอางอิ

งขอ 1- 6 
 

 

- เจาหนาท่ี 
 

-  1. พระราชบัญญตัิการทะเบียนราษฎร 

 พ.ศ.2534 และแกไขเพ่ิมเติม  
 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 มาตรา 4,6,14   

2. ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวย 
การจัดทําทะเบียน ราษฎร พ.ศ. 2535   
(รวมฉบับแกไขเพ่ิมเตมิถึงฉบับท่ี 5   
พ.ศ.2551)  ขอ 4, 7, 124,127 
3. ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวย  
การจัดทําทะเบียนประวัติของคนตางดาวท่ี
ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปน
กรณีพิเศษ  พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549  ขอ 11 

4. ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวย 
การสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับ
บุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน พ.ศ.
2548 ขอ 12, 13 
5. กฎกระทรวงกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ.
2551 
6. กฎกระทรวงกําหนดใหคนซึ่งไมมี 
สัญชาตไิทยปฏิบัติเก่ียวกับการ 
ทะเบียนราษฎร และกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียม พ.ศ. 2551 

 

2  

 

 

1 ช่ัวโมง 
 

2.  ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
    2.1  จัดทําคํารอง(ท.ร.31)  
    2.2  กรณไีมมหีลักฐานเอกสารใหสอบสวนบันทึก
ปากคําผูรอง  

 
- 

นาย 
  ทะเบียน 
 

- ท.ร.31 
- ป.ค.14 

  
 

-ตรวจสอบหลักฐาน 
-กดบัตรคิว 

 

- ตรวจสอบความถูกตอง
ของหลักฐาน 

- จัดทําคํารอง 
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ท่ี 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
3 

 
  3. การพิจารณาอนุญาต  

    3.1 กรณีอนุญาต 
       3.1.1 กรณีคํารอง ท.ร.31 (แบบมี QRCODE) 
           ใหจัดเก็บ (Scan) เอกสารท่ีเกี่ยวของและจัดทํา 
           เอกสารท่ีขอคัดและรับรอง 
           - ขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร 
           - รายการทะเบียนราษฎร 
       3.1.2 กรณีคํารอง ท.ร.31 (แบบไมมี QRCODE) 
           ใหจัดทําเอกสารท่ีขอคัดและรับรอง 
            - ทะเบียนคนเกิด,แบบรับรองรายการทะเบียน 
              คนเกิด 
            - ทะเบียนคนตาย,แบบรับรองรายการทะเบียน 
              คนตาย  
            - รายการทะเบียนประวัติคนตางดาวหลบหนี  
               เขาเมืองสัญชาติเมียนมา  ลาวและกัมพูชา ท่ี 
              ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนกรณี 
              พิเศษ 
            - รายการทะเบียนประวัติบุคคลผูไมมีสถานะ 
              ทางทะเบียน                   
       3.1.3 เก็บคาธรรมเนียม 
         - ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย รายการ  
           ทะเบียนราษฎร ฉบับละ 10 บาท 
         - ทะเบียนประวัติราษฎร   คนตางดาวหลบหนี 
           เขาเมืองสัญชาติเมียนมา  ลาว และกัมพูชา 
           บุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน  
           ฉบับละ 20 บาท        

- ตรวจสอบ
ความถูกตอง 
ของสําเนา
เอกสาร 
- บันทึกผลการ
พิจารณาและ
ลงลายมือชื่อ
นายทะเบียนใน
สําเนาเอกสาร 

- ผูแจง
ตรวจสอบ
สําเนาเอกสาร
ใหถูกตอง 
- ผูรับบริการ
และผูบังคับ 
บัญชาสุมจับ
เวลาใหบริการ 

นายทะเบียน   ใบเสร็จรับเงิน 

 
 
 
 
 ท.ร.12 
 ท.ร.14/1 
 
 

 ท.ร.1 ตอน 2 , 
 ท.ร.1/ก 
 ท.ร.4 ตอน 2,   
 ท.ร.4/ก 
 ท.ร.38/1 
 
 
 
 ท.ร.38ข 
 

 

 

เก็บคาธรรมเนียม 

การพิจารณา 
อนุญาต 

คัดและรับรองสาํเนา
เอกสารทะเบียนราษฎร 

   มอบเอกสาร 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 

 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/

บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 

 
         (3) มอบเอกสารท่ีขอคัดและรับรองใหผูรอง 

  3.2 กรณไีมอนุญาต  
     แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจดาํเนินการได
และแจงสิทธิการอุทธรณคาํสั่งภายใน 15 วัน รวมท้ัง
บันทึกลงในคํารอง 
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1.  กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

 1.10.2  กระบวนการยอยการตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีคัดรับรองจากเอกสารตนฉบับ 
 

 
ท่ี 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

 

1 
 

 
 - 1. ตรวจสอบหลกัฐานท่ีจุดประชาสมัพันธและกดบัตรคิว 

    1.1  ตรวจสอบหลักฐาน 
     (1) กรณีเจาของรายการมาดาํเนินการดวยตนเอง 
           - บัตรประจําตัวของผูยื่นคํารอง 
     (2) กรณผีูมสีวนไดเสียขอคัดรายการของบุคคลอ่ืน 
           - บัตรประจําตัวของผูยื่นคํารอง   
           - เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาเปนผูมสีวน 
             ไดเสียพรอมสาํเนา      
     (3) กรณีเจาของรายการหรือผูมีสวนไดเสีย 
           มอบใหผูอ่ืนมาดําเนินการแทน 
           - บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย   
           - หนังสือมอบหมาย  
     (4) กรณีทนายความมาดําเนินการโดยไมม ี
           หลักฐานท่ีแสดงวาเปนผูมีสวนไดเสีย 
           - บัตรประจําตัวทนายความ 
    1.2  กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 

หลักฐาน 
เอกสาร 
ครบถวนตาม
เอกสารอางอิง

ขอ 1-6 
 

 

- เจาหนาท่ี 
 

- 1.พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
พ.ศ.2534 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2551 มาตรา 4,6,14  
2. ระเบียบสาํนักทะเบียนกลาง วาดวย 
การจัดทําทะเบียน ราษฎร พ.ศ. 2535   
(รวมฉบับแกไขเพ่ิมเตมิถึงฉบับท่ี 5   
พ.ศ.2551)  ขอ 4, 7, 124,127 
3. ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวย  
การจัดทําทะเบียนประวัติของคนตางดาวท่ี
ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปน
กรณีพิเศษ  พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549  ขอ 11 

4. ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวย 
การสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับ
บุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน พ.ศ.
2548 ขอ 12, 13 
5. กฎกระทรวงกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ.
2551 
6. กฎกระทรวงกําหนดใหคนซึ่งไมมี 
สัญชาตไิทยปฏิบัติเก่ียวกับการ 
ทะเบียนราษฎร และกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียม พ.ศ. 2551 

 

2  

 

1 
ช่ัวโมง 

  30 
นาที 

 

2.  ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
    2.1 จัดทําคํารอง (ท.ร.31) 
    2.2 กรณไีมมีหลักฐานเอกสารใหสอบสวนบันทึก 
          ปากคําผูรอง 

 
- 

 นายทะเบียน 
 

- ท.ร.31 
- ป.ค.14 

  
 

-ตรวจสอบหลักฐาน 
-กดบัตรคิว 

 

- ตรวจสอบความถูกตอง
ของหลักฐาน 

- จัดทําคํารอง 
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ท่ี 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
3 

 
  3. การพิจารณาอนุญาต  

    3.1 กรณอีนุญาต 
       (1) จัดทําเอกสารเฉพาะรายการจากเอกสาร
ทะเบียนบาน ทะเบียนคนเกิดและทะเบียนคนตาย 
ตามกฎหมายในเอกสารจากตนฉบับหรือหลักฐานของ
สํานักทะเบียนเทาน้ัน  
       (2) เก็บคาธรรมเนียม 
           - ทะเบียนบาน  ทะเบียนคนเกิด  ทะเบียน 
             คนตาย ฉบับละ 10 บาท 
          - คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติเมียนมา   
            ลาว และกัมพูชา บุคคลท่ีไมมสีถานะทาง  
            ทะเบียน ฉบับละ 20 บาท  
       (3) มอบเอกสารท่ีขอคดัและรับรองใหผูรอง 
     3.2 กรณไีมอนุญาต  
          แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาดําเนินการ
ไดและแจงสิทธิการอุทธรณคําสั่งภายใน 15 วัน 
รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง 
       

- ตรวจสอบ
ความถูกตอง 
ของสําเนา
เอกสาร 
- บันทึกผล
การพิจารณา
และลงลายมือ
ช่ือนาย
ทะเบียนใน
สําเนาเอกสาร 

- ผูแจง
ตรวจสอบ
สําเนาเอกสาร
ใหถูกตอง 
- ผูรับบริการ
และผูบังคับ 
บัญชาสุมจับ
เวลาใหบริการ 

นาย
ทะเบียน 

 ใบเสร็จรับเงิน  

 

เก็บคาธรรมเนียม 

การพิจารณา 
อนุญาต 

คัดและรับรองสาํเนา
เอกสารทะเบียนราษฎร 

   มอบเอกสาร 
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๑. กระบวนการใหบริการทางดานงานทะเบียนราษฎร 

 ๑.10.3 การขอรับสําเนาทะเบียนบานใหม  กรณีฉบับเดิมชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลาย 

  
ท่ี 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

เอกสารอางอิง 
 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
ช่ัวโมง 

 30 นาที 
 
 
 

 
 
 
 

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกด
บัตรคิว 
   ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 
     ๑.๑.๑ กรณีสาํเนาทะเบียนบานชํารุด 
          ๑)  สําเนาทะเบียนบานฉบับเดิม 
          ๒) บัตรประจําตัวประชาชนเจาบาน 
         ๓) หนังสือมอบหมายและบัตรประจําตัว       
            ประชาชนผูรับมอบ (กรณีมอบหมาย) 
     ๑.๑.๒ กรณีสาํเนาทะเบียนบานสูญหาย 
          หรือถูกทําลาย 
          ๑) บัตรประจําตัวประชาชนเจาบาน 
         ๒) หนังสือมอบหมายและบัตรประจําตัว  
            ประชาชนผูรับมอบ (กรณีมอบหมาย) 
   ๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร 
 
 
2. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
   2.1 ตรวจสอบฐานขอมลู 
   2.2 จัดทําคํารอง (ท.ร.31) 
   2.3 รับแจงเอกสารเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 
สูญหายหรือถูกทําลาย (ท.ร.15) 

  หลักฐาน  
  เอกสาร 
  ครบถวน
ตามระเบียบ
ขอ 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตรวจสอบ
ความครบถวน
ถูกตองของ
รายการและ
ลายมือช่ือของ
ผูแจงในคํา
รอง (ท.ร.31) 
หรือการรับ
แจงเอกสาร 
(ท.ร.15) 
 

 
- 

เจาหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาย
ทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท.ร.31 
 
 
 
 

ท.ร.15 

1. พระราชบัญญัต ิ
การทะเบียนราษฎร  
พ.ศ.2534 และแกไข
เพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2551 มาตรา 
4,39  
2.ระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางวาดวย
การจัดทําทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับท่ี ๕  พ.ศ. ๒๕๕๑) 
ขอ ๔๓ 
 
 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
   - กดบัตรคิว 

- ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
- จัดทําคํารอง / รับแจงเอกสาร 

สูญหายหรือถูกทําลาย 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

3 
 
 
 

  3. การพิจารณาอนุญาต 
  3.๑ กรณีอนุญาต 
    3.๑.1 สําเนาทะเบียนบานชํารุด 
       - พิมพสําเนาทะเบียนบาน บันทึกใน    
         สําเนาทะเบียนบาน “แทนฉบับเดิมท่ีชํารดุ” 
       - เก็บคาธรรมเนียม ๒๐ บาท  
       - มอบสําเนาทะเบียนบาน 
    3.1.๒ สําเนาทะเบียนบานสูญหายหรือถูก 
       ทําลาย 
       - พิมพสําเนาทะเบียนบาน บันทึกใน 
         สําเนาทะเบียนบาน “แทนฉบับเดิมท่ี 
         สูญหายหรือถูกทําลาย” 
       - เก็บคาธรรมเนียม ๒๐ บาท  
       - มอบสําเนาทะเบียนบาน 
3.2  กรณไีมอนุญาต 
       แจงผูรองทราบพรอมเหตผุลท่ีไมอาจดําเนิน 
การไดและแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งภายใน  
15 วัน  รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง 

- บันทึกผล
การพิจารณา
และลงลายมือ
ช่ือในคํารอง 
- ตรวจสอบ 
รายการบาน
และบุคคลใน   
   สําเนา
ทะเบียนบาน 

- ผูรับบริการ
ตรวจสอบ
รายการบานและ
บุคคลในสําเนา
ทะเบียนบาน  

-  ผูรับบริการและ   
   ผูบังคับบัญชาสุม  
   จับเวลาการ 
   ใหบริการ 

นาย
ทะเบียน 

 

- ใบเสร็จรับเงิน  
- ท.ร.14 

 

 

มอบสําเนา
ทะเบียนบาน 

 

   พิมพสําเนา       
   ทะเบียนบาน 

เก็บคาธรรมเนียม 

พิจารณาอนุญาต 
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๑. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

๑.๑๑ กระบวนการยอยการเปรียบเทียบคดีความผิดเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร  

 
                                     
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
       
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 

 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผ

ล 

 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

๑  
 

1 ชั่วโมง
20 นาที 

1.  บันทึกคําใหการของผูกลาวหาและผูตองหาวามี 
     ความผิดฐานไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ 
     ทะเบียนอยางไร 
           
     
 

บันทึกคําใหการ
ครบถวนตาม
ระเบียบฯ ขอ 
171 - 175 

 
- 

 นายทะเบียน 
 

ท.ร. ๘ 1. พระราชบัญญัติการ 
ทะเบียนราษฎร  
พ.ศ.2534 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2551 มาตรา 47,48, 
49,50,51  
2.ระเบียบสํานักทะเบียน
กลางวาดวยการจัดทํา
ทะเบียนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๓๕(รวมแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๕               
พ.ศ .๒๕๕๑) ขอ ๑๗๑ - 
๑๗๕  
 
      

๒  
 
 

2. บันทึกการเปรียบเทียบคดีความผิด     
    ๒.๑ กรณีผูมีอํานาจเปรียบเทียบเห็นวาผูตองหามี
ความผิดและคดีไมขาดอายุความใหบันทึกการ
เปรียบเทียบคดีความผิดวาไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎรมาตราใด ตองรับโทษอยางไร 
กําหนดเงินคาปรับท่ี พึงชําระและใหผูตองหา ผูกลาวหา 
ผูเขียนลงลายมือชื่อ 
     ๒.2 กรณีคดีไมขาดอายุความแตผูตองหาไมยินยอม
เสียคาปรับใหบันทึกการเปรียบเทียบคดีความผิดวาไม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรมาตราใด 
ตองรับโทษอยางไร และใหผูตองหา ผูกลาวหา ผูเขียน
ลงลายมือชื่อ 
     2.3  กรณีคดีขาดอายุความใหระงับการ
เปรียบเทียบและใหผูตองหา ผูกลาวหา ผูเขียนลง
ลายมือชื่อ             

กลาวหาโทษ
ตรงกับขอหา
ความผิดและ
กฎหมายตาม
ตามระเบียบฯ 
ขอ 171 -
175 

 
- 

 นายทะเบียน 
 

 
- 

 

บันทึกคําใหการของ 
ผูกลาวหาและผูตองหา 

 

 
บันทึกการเปรียบเทียบ 

คดีความผิด 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 

 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม 

/บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

๓ 
 
 

  3.  การพิจารณาเปรียบเทียบปรับ    
    ๓.๑  กรณีคดีไมขาดอายุความและผูตองหา ยินยอม
เสียคาปรับใหกําหนดเงินคาปรับท่ีพึงชําระ  
ลงลายมือชื่อผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับเก็บเงินคาปรับ
และออก ใบเสร็จรับเงินใหผูตองหารับไป 

    ๓.๒ กรณีคดีไมขาดอายุความแตผูตองหาไมยินยอมเสีย
คาปรับใหลงลายมือช่ือผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับแลว
สําเนาบันทึกการเปรียบเทียบ 
สงพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลทองท่ี พรอม
หนังสือแจงใหดําเนิน คดีตอไป 
    ๓.๓ กรณีคดีขาดอายุความใหระงับการ     
เปรียบเทียบปรับ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบลงลายมือชื่อและ
สงตัวผูตองหาใหพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาล
ทองท่ี ดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ 

พิจารณาออก
คําส่ังตาม
ระเบียบ ฯ  
ขอ 171 - 
175 

- เอกสารถูกตอง  
 ครบถวน 

- ผูรับบริการและ
ผูบังคับบัญชาสุมจับ
เวลาการใหบริการ 

นายทะเบียน    
 

 
 

 

 

 
การพิจารณา 

เปรียบเทียบปรับ 

 



- ๒๕๘ - 
๒. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 

๒.๑  กระบวนการยอยการขอมบัีตร / ขอมีบัตรใหม/  ขอเปลี่ยนบัตร   (กรณีไมสอบสวน)   > ๒.๑.๑ การขอมีบัตรเปนครั้งแรก กรณีผูขอมีบัตรมีอายุครบ ๗ ปบริบูรณ (มีหลักฐาน) 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

๑ 

 
 

 

- 
 

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจดุประชาสัมพันธและ 
 กดบัตรคิว 
 ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน    
  ๑.๑.๑ หลักฐานสตูิบัตรหรือหลักฐานท่ี 
           ทางราชการออกใหท่ีมีรูปถาย  
   ๑.๑.๒ หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว –  
              ช่ือสกุล (ถามี) 
 ๑.๒ กดบัตรคิวบัตรประจําตัวประชาชน 
 

 

หลักฐานเอกสาร 
 ครบถวนตาม   
 ระเบียบฯ 
ขอ ๑๑ (๑) 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

แบบกรอกขอมูล 
สวนบุคคล 

ของผูขอมีบัตร 

 

๑.พระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัว
ประชาชน      
พ.ศ. ๒๕๒๖   
(รวมฉบับแกไข
เพ่ิมเตมิถึง         
ฉบับท่ี ๓            
พ.ศ.๒๕๕๔)            
มาตรา ๕ ,๖ 
๒.ระเบียบ 
กรมการปกครอง 
วาดวยการจดัทํา 
บัตรประจําตัว 
ประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๕๔         
และแกไขเพ่ิมเติม           
(ฉบับท่ี ๒          
พ.ศ.๒๕๕๕) 
ขอ ๖(๑), ๙, ๑๐, 

๑๑(๑), ๑๔, ๑๘, 
๕๙, ๖๐, ๖๒  
และ ๖๓ 
 

 

  

 
 

๒ 

 
 

๑๕ นาที 
 

 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของรายการบุคคล 
    และหลักฐานเอกสารกับรายการในฐานขอมูล 
    การทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียนบัตร  
    ๒.๑ กรณหีลักฐานเอกสารถูกตองดําเนินการ 
           บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
     ๒.๒ กรณหีลักฐานเอกสารไมถูกตอง ใหเรียก 
           เอกสารหรือพยานเพ่ิมเตมิ หรือแจงให 
           แกไขเอกสารใหถูกตอง        

 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองทุกรายการ 

ตามระเบียบฯ 
ขอ ๑๔, ๕๙ 

 

- 
 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

- 

 

 
 
๓ 

 
 

๓. บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) และถายรูป 
    ๓.๑ จัดเก็บลายพิมพน้ิวหัวแมมือ 
    ๓.๒ บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑)  
    ๓.๓ ถายรูป 
    ๓.๔ พิมพคําขอมีบัตร (บ.ป.๑)  
    ๓.๕ กรณไีมขอมีบัตรภายใน ๖๐ วัน นับแตวันท่ี 
       อายุครบ ๗ ปบริบูรณ มโีทษปรับไมเกิน  
         ๑๐๐ บาท (เด็กอายุเกิน ๗ ป แตไมถึง ๑๕ ป    
         ยื่นคําขอมีบัตรดวยตนเองไมตองรับโทษ) 
 

 

ตรวจสอบรายการ 
ในคําขอมีบัตร 

ใหมีรายการครบถวน
และถูกตอง 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
- บันทึกถอยคําของ   
  ผูตองหา(กรณปีรับ) 
- บันทึกการ   
  เปรียบเทียบ 
  (กรณปีรับ) 
- ใบเสร็จรับเงิน 
  คาปรับ (กรณีปรับ) 
 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิวประชาสัมพันธ 
 

ตรวจสอบฐานขอมูล 

บันทึก 
คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 

และถายรูป 



 

- ๒๕๙ - 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
 
 

 
 
๔ 

 
 

 
 

๔.  การพิจารณาอนุญาต 
 ๔.๑ อนุญาตใหทําบัตร (กรณเีกินกําหนดให 
  เปรียบเทียบปรับ เมื่อไดรับชําระคาปรับแลว 
  ออกใบเสร็จรับเงินใหผูยื่นคําขอ) 
   ๔.๑.๑ จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  ๔.๑.๒ พิมพบัตร โดยตรวจสอบความถูกตอง 
              จากภาพจําลองบัตรกอนพิมพบัตร  
  ๔.๑.๓ ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบัตร 
          และจัดเก็บลายพิมพน้ิวช้ีผูขอมีบัตร 
   ลงในบัตร        
  ๔.๑.๔ มอบบัตร  
 ๔.๒ ไมอนุญาต ยกเลิกคําขอพรอมแจงเหตุผล 
   ท่ีไมอาจดําเนินการไดและใหอุทธรณคําสั่ง 
    ภายใน ๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกในคําขอมีบัตร 
 

 

 

- ตรวจสอบความถูกตอง  
  ของคําขอ (บ.ป.๑) 
  กับหลักฐานประกอบ 
  คําขอและพิจารณา 
  วาผูขอมีบัตรม ี
  คุณสมบัติครบถวน  
  และหลักฐานเปนท่ี 
  นาเช่ือถือได  
- บันทึกผลการพิจารณา 
  และลงลายมือช่ือ    
  พนักงานเจาหนาท่ี 
  ในคําขอมีบัตร(บ.ป.๑) 
   
 

 

 - ผูขอมีบัตร  
   ตรวจสอบ 
   บัตรประจําตัว 
   ประชาชน 
   ใหถูกตอง   
   สมบูรณ 
 - ผูรับบริการและ 
   ผูบังคับบัญชา 
   สุมจับเวลา      
 การใหบริการ 

 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ๒๖๐ - 

 

มอบบัตร 

พิมพบัตร 

 

การพิจารณาอนุญาต 

จัดเก็บ (Scan) เอกสาร 



๒. กระบวนการใหบรกิารดานงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 
๒.๑  กระบวนการยอยการขอมบัีตร / ขอมีบัตรใหม/  ขอเปลี่ยนบัตร   (กรณีไมสอบสวน)   > ๒.๑.๒ การขอมีบัตรกรณีเปนบุคคลไดรับการยกเวน หรือบุคคลซ่ึงมีอายุเกินเจ็ดสิบป  

(กรณีมีหลักฐานแสดงการเปนบุคคลผูไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรหรือกรณีอายุเกินเจ็ดสิบปท่ีมรีายการบัตรเดิม) 

 
                                     
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

๑ 

 
 

 

- 
 

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจดุประชาสัมพันธและ 
 กดบัตรคิว 
 ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน    
  - หลักฐานท่ีแสดงวาเปนบุคคลผูไดรับ 
            การยกเวน  
 ๑.๒ กดบัตรคิวบัตรประจําตัวประชาชน 
 

 

หลักฐานเอกสาร 
 ครบถวนตาม   
 ระเบียบฯ 
ขอ ๑๑ (๔) 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

แบบกรอกขอมูล 
สวนบุคคล 

ของผูขอมีบัตร 

 

๑.พระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัว
ประชาชน      
พ.ศ. ๒๕๒๖    
(รวมฉบับแกไข
เพ่ิมเตมิถึง         
ฉบับท่ี ๓            
พ.ศ.๒๕๕๔)            
มาตรา ๕ ,๖ 
- ระเบียบ 
กรมการปกครอง 
วาดวยการจดัทํา 
บัตรประจําตัว 
ประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๕๔         
และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒          
พ.ศ.๒๕๕๕) 
ขอ ๖(๓), ๙, ๑๐, 

๑๑(๔), ๑๔, ๕๙, 
๖๐, ๖๒ และ 
๖๓ 

  

 
 

๒ 

 
 

๑๕ นาที 
 

 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของรายการบุคคล 
 และหลักฐานเอกสารกับรายการในฐานขอมูล 
 การทะเบียนราษฎรและฐานขอมลูทะเบียนบัตร  
 ๒.๑ กรณีหลักฐานเอกสารถูกตองดําเนินการ 
     บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
 ๒.๒ กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง ใหเรียก 
     เอกสารหรือพยานเพ่ิมเติม หรือแจงให 
  แกไขเอกสารใหถูกตอง     
   

 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองทุกรายการ 

ตามระเบียบฯ 
ขอ ๑๔, ๕๙ 

 

- 
 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

- 

 

 
 
๓ 

 
 

๓. บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) และถายรูป 
  ๓.๑ จัดเก็บลายพิมพน้ิวหัวแมมือ 
 ๓.๒ บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑)  
 ๓.๓ ถายรูป 

 ๓.๔ พิมพคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) และบันทึก 
   คําใหการรับรองบุคคล(ถามี) 

 

 

ตรวจสอบรายการ 
ในคําขอมีบัตร 

ใหมีรายการครบถวน
และถูกตอง 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 

 

 

 
- ๒๖๑ - 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิวประชาสัมพันธ 
 

 

บันทึก 
คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 

และถายรูป 

 

ตรวจสอบฐานขอมูล 



 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
 
 

 
 
๔ 

 
 

 
 

๔.  การพิจารณาอนุญาต 
 ๔.๑ อนุญาตใหทําบัตร (กรณเีกินกําหนดให 
  เปรียบเทียบปรับ เมื่อไดรับชําระคาปรับแลว 
      ออกใบเสร็จรับเงินใหผูยื่นคําขอ) 
         ๔.๑.๑ จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  ๔.๑.๒ พิมพบัตร โดยตรวจสอบความถูกตอง 
              จากภาพจําลองบัตรกอนพิมพบัตร  
  ๔.๑.๓ ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบัตร 
          และจัดเก็บลายพิมพน้ิวช้ีผูขอมีบัตร 
   ลงในบัตร        
  ๔.๑.๔ มอบบัตร  
 ๔.๒ ไมอนุญาต ยกเลิกคําขอพรอมแจงเหตุผล 
   ท่ีไมอาจดําเนินการไดและใหอุทธรณคําสั่ง 
    ภายใน ๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกในคําขอมีบัตร 
 

 

 

- ตรวจสอบความถูกตอง  
  ของคําขอ (บ.ป.๑) 
  กับหลักฐานประกอบ 
  คําขอและพิจารณา 
  วาผูขอมีบัตรม ี
  คุณสมบัติครบถวน  
  และหลักฐานเปนท่ี 
  นาเช่ือถือได  
- บันทึกผลการพิจารณา 
  และลงลายมือช่ือ    
  พนักงานเจาหนาท่ี 
  ในคําขอมีบัตร(บ.ป.๑) 
   
 

 

 - ผูขอมีบัตร  
   ตรวจสอบ 
   บัตรประจําตัว 
   ประชาชน 
   ใหถูกตอง   
   สมบูรณ 
 - ผูรับบริการและ 
   ผูบังคับบัญชา 
   สุมจับเวลา      
 การใหบริการ 

 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

มอบบัตร 

พิมพบัตร 

 

การพิจารณาอนุญาต 

จัดเก็บ (Scan) เอกสาร 



- ๒๖๒ - 
๒. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 

๒.๑  กระบวนการยอยการขอมบัีตร / ขอมีบัตรใหม/  ขอเปลี่ยนบัตร   (กรณีไมสอบสวน)   >  ๒.๑.๓ การขอมีบัตรกรณีเปนบุคคลซ่ึงพนสภาพไดรับการยกเวน 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

๑ 

 
 

 

- 
 

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจดุประชาสัมพันธและ 
    กดบัตรคิว 
   ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน    
      - หลักฐานท่ีแสดงการพนจากสภาพ 
     ไดรับการยกเวนไมตองมีบัตร  
 ๑.๒  กดบัตรคิวบัตรประจําตัวประชาชน 

 

 

หลักฐานเอกสาร 
 ครบถวนตาม   
 ระเบียบฯ 
ขอ ๑๑ (๕) 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

แบบกรอกขอมูล 
สวนบุคคล 

ของผูขอมีบัตร 

 

๑.พระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัว
ประชาชน      
พ.ศ. ๒๕๒๖    
(รวมฉบับแกไข
เพ่ิมเตมิถึง         
ฉบับท่ี ๓            
พ.ศ.๒๕๕๔)            
มาตรา ๕ ,๖ 
- ระเบียบ 
กรมการปกครอง 
วาดวยการจดัทํา 
บัตรประจําตัว 
ประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๕๔         
และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒          
พ.ศ.๒๕๕๕) 
ขอ ๖(๔), ๙, ๑๐, 

๑๑(๕), ๑๔, ๑๘, 
๕๙, ๖๐, ๖๒ 
และ ๖๓ 

 

 
 

๒ 

 
 

๑๕ นาที 
 

 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของรายการบุคคล 
     และหลักฐานเอกสารกับรายการในฐานขอมูล 
     การทะเบียนราษฎรและฐานขอมลูทะเบียนบัตร  
 ๒.๑ กรณีหลักฐานเอกสารถูกตองดําเนินการ 
          บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
 ๒.๒ กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง ใหเรียก 
        เอกสารหรือพยานเพ่ิมเติม หรือแจงให 
        แกไขเอกสารใหถูกตอง     
   

 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองทุกรายการ 

ตามระเบียบฯ 
ขอ ๑๔, ๕๙ 

 

- 
 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

- 

 

 
 
๓ 

 
 

๓. บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) และถายรูป 
 ๓.๑  จัดเก็บลายพิมพน้ิวหัวแมมือ 
  ๓.๒  บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑)  
 ๓.๓ ถายรูป 
 ๓.๔ พิมพคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) และบันทึก 
     คําใหการรับรองบุคคล (ถามี) 
    ๓.๕ กรณไีมขอมีบัตรภายใน ๖๐ วัน นับแต 
          วันท่ีพนสภาพจากการไดรับการยกเวน 
        ไมตองมีบัตร มีโทษปรับไมเกิน ๑๐๐ บาท 
 

 

ตรวจสอบรายการ 
ในคําขอมีบัตร 

ใหมีรายการครบถวน
และถูกตอง 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

-คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
-บันทึกถอยคาํของ   
 ผูตองหา(กรณปีรับ) 
-บันทึกการ   
 เปรียบเทียบ 
 (กรณีปรับ) 
- ใบเสร็จรับเงิน 
  คาปรับ (กรณีปรับ) 
 

 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิวประชาสัมพันธ 
 

 

บันทึก 
คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 

และถายรูป 

 

ตรวจสอบฐานขอมูล 



- ๒๖๓ - 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
 
 

 
 
๔ 

 
 

 
 

๔.  การพิจารณาอนุญาต 
 ๔.๑ อนุญาตใหทําบัตร (กรณเีกินกําหนดให 
  เปรียบเทียบปรับ เมื่อไดรับชําระคาปรับแลว 
     ออกใบเสร็จรับเงินใหผูยื่นคําขอ) 
         ๔.๑.๑ จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  ๔.๑.๒ พิมพบัตร โดยตรวจสอบความถูกตอง 
              จากภาพจําลองบัตรกอนพิมพบัตร  
  ๔.๑.๓ ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบัตร 
          และจัดเก็บลายพิมพน้ิวช้ีผูขอมีบัตร 
   ลงในบัตร        
  ๔.๑.๔ มอบบัตร  
 ๔.๒ ไมอนุญาต ยกเลิกคําขอพรอมแจงเหตุผล 
   ท่ีไมอาจดําเนินการไดและใหอุทธรณคําสั่ง 
    ภายใน ๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกในคําขอมีบัตร 
 
 

 

- ตรวจสอบความถูกตอง  
  ของคําขอ (บ.ป.๑) 
  กับหลักฐานประกอบ 
  คําขอและพิจารณา 
  วาผูขอมีบัตรม ี
  คุณสมบัติครบถวน  
  และหลักฐานเปนท่ี 
  นาเช่ือถือได  
- บันทึกผลการพิจารณา 
  และลงลายมือช่ือ    
  พนักงานเจาหนาท่ี 
  ในคําขอมีบัตร(บ.ป.๑) 
   
 

 

 - ผูขอมีบัตร  
   ตรวจสอบ 
   บัตรประจําตัว 
   ประชาชน 
   ใหถูกตอง   
   สมบูรณ 
 - ผูรับบริการและ 
   ผูบังคับบัญชา 
   สุมจับเวลา      
 การใหบริการ 

 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

มอบบัตร 

พิมพบัตร 

 

การพิจารณาอนุญาต 

จัดเก็บ (Scan) เอกสาร 



- ๒๖๔ - 
๒. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 

๒.๑  กระบวนการยอยการขอมบัีตร / ขอมีบัตรใหม/  ขอเปลี่ยนบัตร   (กรณีไมสอบสวน)   >  ๒.๑.๔   การขอมีบัตรใหมกรณีบัตรเดิมหมดอายุ 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

๑ 

 
 

 

- 
 

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
    กดบัตรคิว 
    ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน    
         - บัตรเดมิท่ีหมดอายุ  
    ๑.๒ กดบัตรคิวบัตรประจําตัวประชาชน 

 

หลักฐานเอกสาร 
 ครบถวนตาม   
 ระเบียบฯ 
ขอ ๑๑ (๓) 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

แบบกรอกขอมูล 
สวนบุคคล 

ของผูขอมีบัตร 

 

๑.พระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัว
ประชาชน      
พ.ศ. ๒๕๒๖    
(รวมฉบับแกไข
เพ่ิมเตมิถึง         
ฉบับท่ี ๓            
พ.ศ.๒๕๕๔)            
มาตรา ๕ ,๖ 
๒.ระเบียบ 
กรมการปกครอง 
วาดวยการจดัทํา 
บัตรประจําตัว 
ประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๕๔         
และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒          
พ.ศ.๒๕๕๕) 
ขอ ๗(๑), ๙, ๑๐, 

๑๑(๓), ๑๔, ๑๘, 
๕๙, ๖๐, ๖๒ 
และ ๖๓ 

  

 
 

๒ 

 
 

๑๕ นาที 
 

 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของรายการบุคคล 
    และหลักฐานเอกสารกับรายการในฐานขอมูล 
    การทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียนบัตร  
    ๒.๑ กรณีหลักฐานเอกสารถูกตองดําเนินการ 
           บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
     ๒.๒ กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง ใหเรียก 
           เอกสารหรือพยานเพ่ิมเตมิ หรือแจงให 
           แกไขเอกสารใหถูกตอง     
   

 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองทุกรายการ 

ตามระเบียบฯ 
ขอ ๑๔, ๕๙ 

 

- 
 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

- 

 

 
 
๓ 

 
 

๓. บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) และถายรูป 
    ๓.๑ จัดเก็บลายพิมพน้ิวหัวแมมือ 
    ๓.๒ บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑)  
    ๓.๓ ถายรูป 
    ๓.๔ พิมพคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) และบันทึก 
          คําใหการรับรองบุคคล (ถามี) 
    ๓.๕ กรณไีมขอมีบัตรภายใน ๖๐ วัน นับแต 
          วันท่ีบัตรหมดอายุ มีโทษปรับไมเกิน  
          ๑๐๐ บาท 
 

 

ตรวจสอบรายการ 
ในคําขอมีบัตร 

ใหมีรายการครบถวน
และถูกตอง 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

-คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
-บันทึกถอยคาํของ   
 ผูตองหา(กรณปีรับ) 
-บันทึกการ   
 เปรียบเทียบ 
 (กรณีปรับ) 
- ใบเสร็จรับเงิน 
  คาปรับ (กรณีปรับ) 
 

 

 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิวประชาสัมพันธ 
 

 

บันทึก 
คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 

และถายรูป 

 

ตรวจสอบฐานขอมูล 



- ๒๖๕ - 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
 
 

 
 
๔ 

 
 

 
 

๔.  การพิจารณาอนุญาต 
 ๔.๑ อนุญาตใหทําบัตร (กรณเีกินกําหนดให 
  เปรียบเทียบปรับ เมื่อไดรับชําระคาปรับแลว 
      ออกใบเสร็จรับเงินใหผูยื่นคําขอ) 
    ๔.๑.๑ จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  ๔.๑.๒ พิมพบัตร โดยตรวจสอบความถูกตอง 
              จากภาพจําลองบัตรกอนพิมพบัตร  
  ๔.๑.๓ ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบัตร 
          และจัดเก็บลายพิมพน้ิวช้ีผูขอมีบัตร 
   ลงในบัตร        
  ๔.๑.๔ มอบบัตร  
 ๔.๒ ไมอนุญาต ยกเลิกคําขอพรอมแจงเหตุผล 
   ท่ีไมอาจดําเนินการไดและใหอุทธรณคําสั่ง 
    ภายใน ๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกในคําขอมีบัตร 
 
 

 

- ตรวจสอบความถูกตอง  
  ของคําขอ (บ.ป.๑) 
  กับหลักฐานประกอบ 
  คําขอและพิจารณา 
  วาผูขอมีบัตรม ี
  คุณสมบัติครบถวน  
  และหลักฐานเปนท่ี 
  นาเช่ือถือได  
- บันทึกผลการพิจารณา 
  และลงลายมือช่ือ    
  พนักงานเจาหนาท่ี 
  ในคําขอมีบัตร(บ.ป.๑) 
   
 

 

 - ผูขอมีบัตร  
   ตรวจสอบ 
   บัตรประจําตัว 
   ประชาชน 
   ใหถูกตอง   
   สมบูรณ 
 - ผูรับบริการและ 
   ผูบังคับบัญชา 
   สุมจับเวลา      
 การใหบริการ 

 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มอบบัตร 

พิมพบัตร 

 

การพิจารณาอนุญาต 

จัดเก็บ (Scan) เอกสาร 



- ๒๖๖ -  
๒. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 

๒.๑ กระบวนการยอยการขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม/ ขอเปลี่ยนบัตร (กรณีไมสอบสวน) > ๒.๑.๕ การขอมีบัตรใหมกรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทําลาย กรณีมีรายการบัตรเดิมในฐานขอมูลซ่ึงสามารถพิสูจนตัวบุคคลได 

ท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/ บันทึก เอกสารอางอิง 

 
 

๑ 

 
 

 

- 
 

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
    กดบัตรคิว 
    ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน    

        - หลักฐานทางราชการออกใหท่ีมีรูปถาย  
   (ถามี) 

    ๑.๒ กดบัตรคิวบัตรประจําตัวประชาชน 

 

หลักฐานเอกสาร 
 ครบถวนตาม   
 ระเบียบฯ 
ขอ ๑๑ (๗) 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 
แบบกรอกขอมูล 

สวนบุคคล 
ของผูขอมีบัตร 

๑.พระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัว
ประชาชน      
พ.ศ. ๒๕๒๖    
(รวมฉบับแกไข
เพ่ิมเตมิถึง         
ฉบับท่ี ๓            
พ.ศ.๒๕๕๔)            
มาตรา ๕ ,๖ 
๒.ระเบียบ 
กรมการปกครอง 
วาดวยการจดัทํา 
บัตรประจําตัว 
ประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๕๔         
และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒          
พ.ศ.๒๕๕๕) 
ขอ ๗(๒), ๙, ๑๐, 
๑๑(๗), ๑๔, ๑๕, 
๑๖, ๑๘, ๕๙,   
๖๐, ๖๒ และ ๖๓ 
๓.หนังสือกรมการ
ปกครอง ท่ี มท 
๐๓๐๙.๒/              
ว ๙๖๔๘ 
ลงวันท่ี ๑๖ 
กรกฎาคม 
๒๕๕๗ 

 
 

๒ 

 
 

๑๕ นาที 
 

 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของรายการบุคคล 
    และหลักฐานเอกสารกับรายการในฐานขอมูล 
    การทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียนบัตร  
    ๒.๑ กรณีหลักฐานเอกสารถูกตองดําเนินการ 
           บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
     ๒.๒ กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง ใหเรียก 
           เอกสารหรือพยานเพ่ิมเตมิ หรือแจงให 
           แกไขเอกสารใหถูกตอง     

 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองทุกรายการ 

ตามระเบียบฯ 
ขอ ๑๔, ๕๙ 

 

- 
 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 
- 

 

 
 
๓ 

 
 

๓. บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) และถายรูป 
 ๓.๑ จัดเก็บลายพิมพน้ิวหัวแมมือ 
 ๓.๒ บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑)  
 ๓.๓ ถายรูป 
 ๓.๔ พิมพคําขอมีบัตร (บ.ป.๑)  
 ๓.๕ กรณไีมขอมีบัตรภายใน ๖๐ วัน นับแตวันท่ี 
  บัตรหมดอายุ มีโทษปรับไมเกิน ๑๐๐ บาท 
 ๓.๖ เก็บคาธรรมเนียม ๒๐ บาท 
 

 

ตรวจสอบรายการ 
ในคําขอมีบัตร 

ใหมีรายการครบถวน
และถูกตอง 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

-คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
-บันทึกการรับแจง 
 เอกสารเก่ียวกับ 
 บัตรประจําตัว  
 ประชาชนสูญหาย  
 หรือถูกทําลาย (บ.ป. ๗) 
-บันทึกถอยคําของ   
 ผูตองหา (กรณีปรับ) 
-บันทึกการ  
 เปรียบเทียบ 
 (กรณีปรับ) 
- ใบเสร็จรับเงินคาปรับ  
  (กรณีปรับ) 
- ใบเสร็จรับเงิน 
  คาธรรมเนียม 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิวประชาสัมพันธ 
 

 

บันทึก 
คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 

และถายรูป 

 

ตรวจสอบฐานขอมูล 



 
- ๒๖๗ - 

 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
 
 

 
 
๔ 

 
 

 
 

๔.  การพิจารณาอนุญาต 
 ๔.๑ อนุญาตใหทําบัตร (กรณเีกินกําหนดให 
  เปรียบเทียบปรับ เมื่อไดรับชําระคาปรับแลว 
      ออกใบเสร็จรับเงินใหผูยื่นคําขอ) 
  ๔.๑.๑ จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  ๔.๑.๒ พิมพบัตร โดยตรวจสอบความถูกตอง 
              จากภาพจําลองบัตรกอนพิมพบัตร  
  ๔.๑.๓ ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบัตร 
          และจัดเก็บลายพิมพน้ิวช้ีผูขอมีบัตร 
   ลงในบัตร        
  ๔.๑.๔ มอบบัตร  
 ๔.๒ ไมอนุญาต ยกเลิกคําขอพรอมแจงเหตุผล 
   ท่ีไมอาจดําเนินการไดและใหอุทธรณคําสั่ง 
    ภายใน ๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกในคําขอมีบัตร 
 
 

 

- ตรวจสอบความถูกตอง  
  ของคําขอ (บ.ป.๑) 
  กับหลักฐานประกอบ 
  คําขอและพิจารณา 
  วาผูขอมีบัตรม ี
  คุณสมบัติครบถวน  
  และหลักฐานเปนท่ี 
  นาเช่ือถือได  
- บันทึกผลการพิจารณา 
  และลงลายมือช่ือ    
  พนักงานเจาหนาท่ี 
  ในคําขอมีบัตร(บ.ป.๑) 
   
 

 

 - ผูขอมีบัตร  
   ตรวจสอบ 
   บัตรประจําตัว 
   ประชาชน 
   ใหถูกตอง   
   สมบูรณ 
 - ผูรับบริการและ 
   ผูบังคับบัญชา 
   สุมจับเวลา      
 การใหบริการ 

 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มอบบัตร 

พิมพบัตร 

 

การพิจารณาอนุญาต 

จัดเก็บ (Scan) เอกสาร 



- ๒๖๘ - 
๒. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 

๒.๑  กระบวนการยอยการขอมบัีตร / ขอมีบัตรใหม/  ขอเปลี่ยนบัตร   (กรณีไมสอบสวน)   >  ๒.๑.๖ การขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรเดิมชํารุดในสาระสําคัญ 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

๑ 

 
 

 

- 
 

๑.  ตรวจสอบหลักฐานท่ีจดุประชาสัมพันธและ 
    กดบัตรคิว 
    ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน    
          - บัตรเดิมท่ีชํารุด  
    ๑.๒ กดบัตรคิวบัตรประจําตัวประชาชน 

 

หลักฐานเอกสาร 
 ครบถวนตาม   
 ระเบียบฯ 
ขอ ๑๑ (๘) 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

แบบกรอกขอมูล 
สวนบุคคล 

ของผูขอมีบัตร 

 

๑.พระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัว
ประชาชน      
พ.ศ. ๒๕๒๖     
(รวมฉบับแกไข
เพ่ิมเตมิถึง         
ฉบับท่ี ๓            
พ.ศ.๒๕๕๔)            
มาตรา ๕ ,๖ 
๒.ระเบียบ 
กรมการปกครอง 
วาดวยการจดัทํา 
บัตรประจําตัว 
ประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๕๔         
และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒          
พ.ศ.๒๕๕๕) 
ขอ ๘(๑), ๙, ๑๐, 

๑๑(๘), ๑๔, ๑๘, 
๕๙, ๖๐, ๖๒ 
และ ๖๓ 

 

  

 
 

๒ 

 
 

๑๕ นาที 
 

 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของรายการบุคคล 
    และหลักฐานเอกสารกับรายการในฐานขอมูล 
    การทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียนบัตร  
    ๒.๑ กรณีหลักฐานเอกสารถูกตองดําเนินการ 
           บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
     ๒.๒ กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง ใหเรียก 
           เอกสารหรือพยานเพ่ิมเตมิ หรือแจงให 
           แกไขเอกสารใหถูกตอง     
   

 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองทุกรายการ 

ตามระเบียบฯ 
ขอ ๑๔, ๕๙ 

 

- 
 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

- 

 

 
 
๓ 

 
 

๓. บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) และถายรูป 
    ๓.๑ จัดเก็บลายพิมพน้ิวหัวแมมือ 
    ๓.๒ บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑)  
    ๓.๓ ถายรูป 
    ๓.๔ พิมพคําขอมีบัตร (บ.ป.๑)  
    ๓.๕ กรณไีมขอมีบัตรภายใน ๖๐ วัน นับแต 
          วันท่ีบัตรชํารุด มีโทษปรับไมเกิน ๑๐๐ บาท 
    ๓.๖ เก็บคาธรรมเนียม ๒๐ บาท 
 
 

 

 

ตรวจสอบรายการ 
ในคําขอมีบัตร 

ใหมีรายการครบถวน
และถูกตอง 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

-คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
-บันทึกถอยคาํของ   
 ผูตองหา(กรณปีรับ) 
-บันทึกการ   
 เปรียบเทียบ 
 (กรณีปรับ) 
- ใบเสร็จรับเงิน 
  คาปรับ (กรณีปรับ) 
- ใบเสร็จรับเงิน 
  คาธรรมเนียม  
 
 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิวประชาสัมพันธ 
 

 

บันทึก 
คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 

และถายรูป 

 

ตรวจสอบฐานขอมูล 



 

- ๒๖๙ - 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
 
 

 
 
๔ 

 
 

 
 

๔.  การพิจารณาอนุญาต 
 ๔.๑ อนุญาตใหทําบัตร (กรณเีกินกําหนดให 
  เปรียบเทียบปรับ เมื่อไดรับชําระคาปรับแลว 
      ออกใบเสร็จรับเงินใหผูยื่นคําขอ) 
  ๔.๑.๑ จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  ๔.๑.๒ พิมพบัตร โดยตรวจสอบความถูกตอง 
              จากภาพจําลองบัตรกอนพิมพบัตร  
  ๔.๑.๓ ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบัตร 
          และจัดเก็บลายพิมพน้ิวช้ีผูขอมีบัตร 
   ลงในบัตร        
  ๔.๑.๔ มอบบัตร  
 ๔.๒ ไมอนุญาต ยกเลิกคําขอพรอมแจงเหตุผล 
   ท่ีไมอาจดําเนินการไดและใหอุทธรณคําสั่ง 
    ภายใน ๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกในคําขอมีบัตร 
 
 

 

- ตรวจสอบความถูกตอง  
  ของคําขอ (บ.ป.๑) 
  กับหลักฐานประกอบ 
  คําขอและพิจารณา 
  วาผูขอมีบัตรม ี
  คุณสมบัติครบถวน  
  และหลักฐานเปนท่ี 
  นาเช่ือถือได  
- บันทึกผลการพิจารณา 
  และลงลายมือช่ือ    
  พนักงานเจาหนาท่ี 
  ในคําขอมีบัตร(บ.ป.๑) 
   
 

 

 - ผูขอมีบัตร  
   ตรวจสอบ 
   บัตรประจําตัว 
   ประชาชน 
   ใหถูกตอง   
   สมบูรณ 
 - ผูรับบริการและ 
   ผูบังคับบัญชา 
   สุมจับเวลา      
 การใหบริการ 

 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มอบบัตร 

พิมพบัตร 

 

การพิจารณาอนุญาต 

จัดเก็บ (Scan) เอกสาร 



 

- ๒๗๐ - 
๒. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 

๒.๑  กระบวนการยอยการขอมบัีตร / ขอมีบัตรใหม/  ขอเปลี่ยนบัตร   (กรณีไมสอบสวน  >  ๒.๑.๗ การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลีย่นชื่อตัว – ชื่อสกลุ 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

๑ 

 
 

 

- 
 

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
   กดบัตรคิว 
   ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน    
          ๑.๑.๑ บัตรเดมิ 
          ๑.๑.๒ หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว - ช่ือสกุล 
    ๑.๒ กดบัตรคิวบัตรประจําตัวประชาชน 

 

หลักฐานเอกสาร 
 ครบถวนตาม   
 ระเบียบฯ 
ขอ ๑๑ (๙) 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

แบบกรอกขอมูล 
สวนบุคคล 

ของผูขอมีบัตร 

 

๑.พระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัว
ประชาชน      
พ.ศ. ๒๕๒๖      
(รวมฉบับแกไข
เพ่ิมเตมิถึง         
ฉบับท่ี ๓            
พ.ศ.๒๕๕๔)            
มาตรา ๕ ,๖ 
๒.ระเบียบ 
กรมการปกครอง 
วาดวยการจดัทํา 
บัตรประจําตัว 
ประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๕๔         
และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒          
พ.ศ.๒๕๕๕) 
ขอ ๘(๒), ๙, ๑๐, 

๑๑(๙), ๑๔, ๑๘, 
๕๙, ๖๐, ๖๒ 
และ ๖๓ 

  

 
 

๒ 

 
 

๑๕ นาที 
 

 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของรายการบุคคล 
    และหลักฐานเอกสารกับรายการในฐานขอมูล 
    การทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียนบัตร  
    ๒.๑ กรณีหลักฐานเอกสารถูกตองดําเนินการ 
           บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
     ๒.๒ กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง ใหเรียก 
           เอกสารหรือพยานเพ่ิมเตมิ หรือแจงให 
           แกไขเอกสารใหถูกตอง     
   

 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองทุกรายการ 

ตามระเบียบฯ 
ขอ ๑๔, ๕๙ 

 

- 
 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

- 

 

 
 
๓ 

 
 

๓. บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) และถายรูป 
    ๓.๑ จัดเก็บลายพิมพน้ิวหัวแมมือ 
    ๓.๒ บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑)  
    ๓.๓ ถายรูป 
    ๓.๔ พิมพคําขอมีบัตร (บ.ป.๑)  
    ๓.๕ กรณไีมขอมีบัตรภายใน ๖๐ วัน นับแต 
          วันท่ีแกไขช่ือตัว ช่ือสกุล หรือช่ือตัวและ 
           ช่ือสกุลในทะเบียนบาน มีโทษปรับไมเกิน  
          ๑๐๐ บาท 
    ๓.๖ เก็บคาธรรมเนียม ๒๐ บาท 
 

 

ตรวจสอบรายการ 
ในคําขอมีบัตร 

ใหมีรายการครบถวน
และถูกตอง 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

-คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
-บันทึกถอยคาํของ   
 ผูตองหา(กรณปีรับ) 
-บันทึกการ   
 เปรียบเทียบ 
 (กรณีปรับ) 
- ใบเสร็จรับเงิน 
  คาปรับ (กรณีปรับ) 
- ใบเสร็จรับเงิน 
  คาธรรมเนียม  
 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิวประชาสัมพันธ 
 

 

บันทึก 
คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 

และถายรูป 

 

ตรวจสอบฐานขอมูล 



 

- ๒๗๑ - 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
 
 

 
 
๔ 

 
 

 
 

๔.  การพิจารณาอนุญาต 
 ๔.๑ อนุญาตใหทําบัตร (กรณเีกินกําหนดให 
  เปรียบเทียบปรับ เมื่อไดรับชําระคาปรับแลว 
      ออกใบเสร็จรับเงินใหผูยื่นคําขอ) 
  ๔.๑.๑ จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  ๔.๑.๒ พิมพบัตร โดยตรวจสอบความถูกตอง 
              จากภาพจําลองบัตรกอนพิมพบัตร  
  ๔.๑.๓ ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบัตร 
          และจัดเก็บลายพิมพน้ิวช้ีผูขอมีบัตร 
   ลงในบัตร        
  ๔.๑.๔ มอบบัตร  
 ๔.๒ ไมอนุญาต ยกเลิกคําขอพรอมแจงเหตุผล 
   ท่ีไมอาจดําเนินการไดและใหอุทธรณคําสั่ง 
    ภายใน ๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกในคําขอมีบัตร 
 
 

 

- ตรวจสอบความถูกตอง  
  ของคําขอ (บ.ป.๑) 
  กับหลักฐานประกอบ 
  คําขอและพิจารณา 
  วาผูขอมีบัตรม ี
  คุณสมบัติครบถวน  
  และหลักฐานเปนท่ี 
  นาเช่ือถือได  
- บันทึกผลการพิจารณา 
  และลงลายมือช่ือ    
  พนักงานเจาหนาท่ี 
  ในคําขอมีบัตร(บ.ป.๑) 
   
 

 

 - ผูขอมีบัตร  
   ตรวจสอบ 
   บัตรประจําตัว 
   ประชาชน 
   ใหถูกตอง   
   สมบูรณ 
 - ผูรับบริการและ 
   ผูบังคับบัญชา 
   สุมจับเวลา      
 การใหบริการ 

 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มอบบัตร 

พิมพบัตร 

 

การพิจารณาอนุญาต 

จัดเก็บ (Scan) เอกสาร 



 
- ๒๗๒ - 

๒. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 
๒.๑  กระบวนการยอยการขอมบัีตร / ขอมีบัตรใหม/  ขอเปลี่ยนบัตร   (กรณีไมสอบสวน)   >  ๒.๑.๘ การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนท่ีอยูใหมตามหลักฐานทะเบียนบานและบัตรเดิมยังไมหมดอายุ 

 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

๑ 

 
 

 

- 
 

๑.  ตรวจสอบหลักฐานท่ีจดุประชาสัมพันธและ 
    กดบัตรคิว 
    ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน    
           - บัตรเดิม 
     ๑.๒ กดบัตรคิวบัตรประจําตัวประชาชน 
 

 

หลักฐานเอกสาร 
 ครบถวนตาม   
 ระเบียบฯ 
ขอ ๘ (๓) 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

แบบกรอกขอมูล 
สวนบุคคล 

ของผูขอมีบัตร 

 

๑.พระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัว
ประชาชน      
พ.ศ. ๒๕๒๖           
(รวมฉบับแกไข
เพ่ิมเตมิถึง         
ฉบับท่ี ๓            
พ.ศ.๒๕๕๔)            
มาตรา ๕ ,๖ 
๒.ระเบียบ 
กรมการปกครอง 
วาดวยการจดัทํา 
บัตรประจําตัว 
ประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๕๔         
และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒          
พ.ศ.๒๕๕๕) 
ขอ ๘(๓), ๙,    

๑๐,  ๑๔, ๑๘, 
๕๙, ๖๐, ๖๒ 
และ ๖๓ 

 

  

 
 

๒ 

 
 

๑๕ นาที 
 

 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของรายการบุคคล 
    และหลักฐานเอกสารกับรายการในฐานขอมูล 
    การทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียนบัตร  
    ๒.๑ กรณีหลักฐานเอกสารถูกตองดําเนินการ 
           บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
     ๒.๒ กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง ใหเรียก 
           เอกสารหรือพยานเพ่ิมเตมิ หรือแจงให 
           แกไขเอกสารใหถูกตอง     
   

 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองทุกรายการ 

ตามระเบียบฯ 
ขอ ๑๔, ๕๙ 

 

- 
 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

- 

 

 
 
๓ 

 
 

๓. บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) และถายรูป 
 ๓.๑ จัดเก็บลายพิมพน้ิวหัวแมมือ 
  ๓.๒ บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑)  
    ๓.๓  ถายรูป 
 ๓.๔ พิมพคําขอมีบัตร (บ.ป.๑)     
 ๓.๕ เก็บคาธรรมเนียม ๒๐ บาท 
 
 
 

 

ตรวจสอบรายการ 
ในคําขอมีบัตร 

ใหมีรายการครบถวน
และถูกตอง 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
- ใบเสร็จรับเงิน 
  คาธรรมเนียม 

 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิวประชาสัมพันธ 
 

 

บันทึก 
คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 

และถายรูป 

 

ตรวจสอบฐานขอมูล 



 
- ๒๗๓ - 

 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
 
 

 
 
๔ 

 
 

 
 

๔.  การพิจารณาอนุญาต 
 ๔.๑ อนุญาตใหทําบัตร (กรณเีกินกําหนดให 
  เปรียบเทียบปรับ เมื่อไดรับชําระคาปรับแลว 
      ออกใบเสร็จรับเงินใหผูยื่นคําขอ) 
  ๔.๑.๑ จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  ๔.๑.๒ พิมพบัตร โดยตรวจสอบความถูกตอง 
              จากภาพจําลองบัตรกอนพิมพบัตร  
  ๔.๑.๓ ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบัตร 
          และจัดเก็บลายพิมพน้ิวช้ีผูขอมีบัตร 
   ลงในบัตร        
  ๔.๑.๔ มอบบัตร  
 ๔.๒ ไมอนุญาต ยกเลิกคําขอพรอมแจงเหตุผล 
   ท่ีไมอาจดําเนินการไดและใหอุทธรณคําสั่ง 
    ภายใน ๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกในคําขอมีบัตร 
 
 

 

- ตรวจสอบความถูกตอง  
  ของคําขอ (บ.ป.๑) 
  กับหลักฐานประกอบ 
  คําขอและพิจารณา 
  วาผูขอมีบัตรม ี
  คุณสมบัติครบถวน  
  และหลักฐานเปนท่ี 
  นาเช่ือถือได  
- บันทึกผลการพิจารณา 
  และลงลายมือช่ือ    
  พนักงานเจาหนาท่ี 
  ในคําขอมีบัตร(บ.ป.๑) 
   
 

 

 - ผูขอมีบัตร  
   ตรวจสอบ 
   บัตรประจําตัว 
   ประชาชน 
   ใหถูกตอง   
   สมบูรณ 
 - ผูรับบริการและ 
   ผูบังคับบัญชา 
   สุมจบัเวลา      
 การใหบริการ 

 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มอบบัตร 

พิมพบัตร 

 

การพิจารณาอนุญาต 

จัดเก็บ (Scan) เอกสาร 



- ๒๗๔ - 
๒. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 

๒.๑  กระบวนการยอยการขอมบัีตร / ขอมีบัตรใหม/  ขอเปลี่ยนบัตร   (กรณีไมสอบสวน)   >  ๒.๑.๙  กระบวนการยอยการขอเปลี่ยนบัตรกรณีอ่ืนๆ เชน การเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนคํานําหนานาม   
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

๑ 

 
 

 

- 
 

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
   กดบัตรคิว 
   ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน    
          ๑.๑.๑ บัตรเดมิ 
          ๑.๑.๒ หลักฐานแสดงการเปลี่ยนคํานําหนานาม 
                   เชน หลักฐานการสมรส หรือการ 
                   สิ้นสุดการสมรส  หรือการบันทึก 
                   ฐานะแหงครอบครัว ฯลฯ     
    ๑.๒ กดบัตรคิวบัตรประจําตัวประชาชน 

 

 

หลักฐานเอกสาร 
 ครบถวน 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

แบบกรอกขอมูล 
สวนบุคคล 

ของผูขอมีบัตร 

 

๑.พระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัว
ประชาชน      
พ.ศ. ๒๕๒๖    
(รวมฉบับแกไข
เพ่ิมเตมิถึง         
ฉบับท่ี ๓            
พ.ศ.๒๕๕๔)            
มาตรา ๕ ,๖ 
๒.ระเบียบ 
กรมการปกครอง 
วาดวยการจดัทํา 
บัตรประจําตัว 
ประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๕๔         
และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒          
พ.ศ.๒๕๕๕) 
ขอ ๑๐, ๑๔,  
๕๙, ๖๐, ๖๒ 
และ ๖๓ 
  

 
 

๒ 

 
 

๑๕ นาที 
 

 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของรายการบุคคล 
    และหลักฐานเอกสารกับรายการในฐานขอมูล 
    การทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียนบัตร  
    ๒.๑ กรณีหลักฐานเอกสารถูกตองดําเนินการ 
           บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
     ๒.๒ กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง ใหเรียก 
           เอกสารหรือพยานเพ่ิมเตมิ หรือแจงให 
           แกไขเอกสารใหถูกตอง     
   

 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองทุกรายการ 

ตามระเบียบฯ 
ขอ ๑๔, ๕๙ 

 

- 
 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

- 

 

 
 
๓ 

 
 

๓. บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) และถายรูป 
    ๓.๑ จัดเก็บลายพิมพน้ิวหัวแมมือ 
    ๓.๒ บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑)  
    ๓.๓ ถายรูป 
    ๓.๔ พิมพคําขอมีบัตร (บ.ป.๑)     
   

 

ตรวจสอบรายการ 
ในคําขอมีบัตร 

ใหมีรายการครบถวน
และถูกตอง 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 

 

 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิวประชาสัมพันธ 
 

 

บันทึก 
คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 

และถายรูป 

 

ตรวจสอบฐานขอมูล 



 
- ๒๗๕ - 

 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
 
 

 
 
๔ 

 
 

 
 

๔.  การพิจารณาอนุญาต 
 ๔.๑ อนุญาตใหทําบัตร (กรณเีกินกําหนดให 
  เปรียบเทียบปรับ เมื่อไดรับชําระคาปรับแลว 
      ออกใบเสร็จรับเงินใหผูยื่นคําขอ) 
   ๔.๑.๑ จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  ๔.๑.๒ พิมพบัตร โดยตรวจสอบความถูกตอง 
              จากภาพจําลองบัตรกอนพิมพบัตร  
  ๔.๑.๓ ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบัตร 
          และจัดเก็บลายพิมพน้ิวช้ีผูขอมีบัตร 
   ลงในบัตร        
  ๔.๑.๔ มอบบัตร  
 ๔.๒ ไมอนุญาต ยกเลิกคําขอพรอมแจงเหตุผล 
   ท่ีไมอาจดําเนินการไดและใหอุทธรณคําสั่ง 
    ภายใน ๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกในคําขอมีบัตร 
 

 

 

- ตรวจสอบความถูกตอง  
  ของคําขอ (บ.ป.๑) 
  กับหลักฐานประกอบ 
  คําขอและพิจารณา 
  วาผูขอมีบัตรม ี
  คุณสมบัติครบถวน  
  และหลักฐานเปนท่ี 
  นาเช่ือถือได  
- บันทึกผลการพิจารณา 
  และลงลายมือช่ือ    
  พนักงานเจาหนาท่ี 
  ในคําขอมีบัตร(บ.ป.๑) 
   
 

 

 - ผูขอมีบัตร  
   ตรวจสอบ 
   บัตรประจําตัว 
   ประชาชน 
   ใหถูกตอง   
   สมบูรณ 
 - ผูรับบริการและ 
   ผูบังคับบัญชา 
   สุมจับเวลา      
 การใหบริการ 

 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

มอบบัตร 

พิมพบัตร 

 

การพิจารณาอนุญาต 

จัดเก็บ (Scan) เอกสาร 



- ๒๗๖ - 
๒. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 

๒.๒  กระบวนการยอยการขอมบัีตร / ขอมีบัตรใหม  (กรณีสอบสวน >  ๒.๒.๑ การขอมีบัตรเปนครั้งแรกกรณีไมมีหลกัฐาน หรือขอมีบัตรเกินกําหนด 

 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

๑ 

 
 

 

- 
 

๑.  ตรวจสอบหลักฐานท่ีจดุประชาสัมพันธและ 
    กดบัตรคิว 
     ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน    
           ๑.๑.๑ หลักฐานสูติบัตรหรือหลักฐานท่ี 
                    ทางราชการออกใหท่ีมีรูปถาย  
          ๑.๑.๒ หลักฐานการเปลีย่นช่ือตัว –  
                    ช่ือสกุล (ถามี) 
            ๑.๑.๓ กรณีท่ีไมมหีลักฐานตามขอ ๑.๑.๑  
                     ใหสอบสวนบุคคลซึ่งมีหนาท่ียื่น 
                     คําขอมีบัตรแทนหรือเจาบานหรือ 
                     บุคคลผูนาเช่ือถือ 
     ๑.๒ กดบัตรคิวบัตรประจําตัวประชาชน 
 

 

หลักฐานเอกสาร 
 ครบถวนตาม   
 ระเบียบฯ 
ขอ ๑๑ (๑) 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

แบบกรอกขอมูล 
สวนบุคคล 

ของผูขอมีบัตร 

 

๑.พระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัว
ประชาชน      
พ.ศ. ๒๕๒๖   
(รวมฉบับแกไข
เพ่ิมเติมถึง         
ฉบับท่ี ๓            
พ.ศ.๒๕๕๔)            
มาตรา ๕ ,๖ 
๒.ระเบียบ 
กรมการปกครอง 
วาดวยการจัดทํา 
บัตรประจําตัว 
ประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๕๔         
และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒          
พ.ศ.๒๕๕๕) 
ขอ ๖(๑), ๙, ๑๐, 
๑๑(๑), ๑๔, ๑๘, 
๕๙, ๖๐, ๖๒ และ 
๖๓ 
๓.หนังสือกรมการ
ปกครอง ท่ี มท 
๐๓๐๙.๒/              
ว ๙๖๔๘ 
ลงวันท่ี ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 

 
 

๒ 

 
 

๓๐ นาที 
 

 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของรายการบุคคล 
    และหลักฐานเอกสารกับรายการในฐานขอมูล 
    การทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียนบัตร  
    ๒.๑ กรณีหลักฐานเอกสารถูกตองดําเนินการ 
           บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
     ๒.๒ กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง ใหเรียก 
           เอกสารหรือพยานเพ่ิมเตมิ หรือแจงให 
           แกไขเอกสารใหถูกตอง     
   

 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองทุกรายการ 

ตามระเบียบฯ 

ขอ ๑๔, ๕๙ 

 

- 
 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

- 

 

 
๓ 

 
 

๓. การสอบสวน พนักงานเจาหนาท่ีทําการสอบสวน  
    ตามแบบบันทึกคําใหการของผูขอมีบัตรประจําตัว  
    ประชาชน  
 

 

บันทึกคําใหการของ 
ผูขอมีบัตรฯ  

ใหมีรายการครบถวน
ถูกตอง 

 

- 
 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

บันทึกคําใหการ 
ของผูขอมีบัตรฯ 

 

 

สอบสวน 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิวประชาสัมพันธ 
 

 

ตรวจสอบฐานขอมูล 



- ๒๗๗ - 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 

 
 
๔ 

  
 

๔. บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) และถายรูป 
    ๔.๑ จัดเก็บลายพิมพน้ิวหัวแมมือ 
    ๔.๒ บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑)  
    ๔.๓ ถายรูป 
    ๔.๔ พิมพคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) และบันทึก 
          คําใหการรับรองบุคคล 
    ๔.๕ กรณไีมขอมีบัตรภายใน ๖๐ วัน นับแตวันท่ี 

        อายุครบ ๗ ปบริบูรณ มโีทษปรับไมเกิน  
          ๑๐๐ บาท (เด็กอายุเกิน ๗ ป แตไมถึง ๑๕ ป    
          ยื่นคําขอมีบัตรดวยตนเองไมตองรับโทษ) 
 

 

ตรวจสอบรายการ 
ในคําขอมีบัตร 

ใหมีรายการครบถวน
และถูกตอง 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

-คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
-บันทึกคําใหการ
รับรองบุคคล 
-บันทึกถอยคาํของ   
 ผูตองหา(กรณปีรับ) 
-บันทึกการ   
 เปรียบเทียบ 
 (กรณีปรับ) 
- ใบเสร็จรับเงิน 
  คาปรับ (กรณีปรับ) 
 

 

 
 
 

 
 
๕ 

 
 

 

๕.  การพิจารณาอนุญาต 
 ๕.๑ อนุญาตใหทําบัตร (กรณเีกินกําหนดให 
  เปรียบเทียบปรับ เมื่อไดรับชําระคาปรับแลว 
      ออกใบเสร็จรับเงินใหผูยื่นคําขอ) 
      ๕.๑.๑ จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  ๕.๑.๒ พิมพบัตร โดยตรวจสอบความถูกตอง 
              จากภาพจําลองบัตรกอนพิมพบัตร  
  ๕.๑.๓ ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบัตร 
          และจัดเก็บลายพิมพน้ิวช้ีผูขอมีบัตร 
   ลงในบัตร        
  ๕.๑.๔ มอบบัตร  
 ๕.๒ ไมอนุญาต ยกเลิกคําขอพรอมแจงเหตุผล 
   ท่ีไมอาจดําเนินการไดและใหอุทธรณคําสั่ง 
    ภายใน ๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกในคําขอมีบัตร 
 

 

- ตรวจสอบความถูกตอง  
  ของคําขอ (บ.ป.๑) 
  กับหลักฐานประกอบ 
  คําขอและพิจารณา 
  วาผูขอมีบัตรม ี
  คุณสมบัติครบถวน  
  และหลักฐานเปนท่ี 
  นาเช่ือถือได  
- บันทึกผลการพิจารณา 
  และลงลายมือช่ือ    
  พนักงานเจาหนาท่ี 
  ในคําขอมีบัตร(บ.ป.๑) 
   
 

 

 - ผูขอมีบัตร  
   ตรวจสอบ 
   บัตรประจําตัว 
   ประชาชน 
   ใหถูกตอง   
   สมบูรณ 
 - ผูรับบริการและ 
   ผูบังคับบัญชา 
   สุมจบัเวลา      
 การใหบริการ 

 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

 
 
 

 

บันทึก 
คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 

และถายรูป 

มอบบัตร 

พิมพบัตร 

 

การพิจารณาอนุญาต 

จัดเก็บ (Scan) เอกสาร 



 

- ๒๗๘ - 
๒. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 

๒.๒  กระบวนการยอยการขอมบัีตร / ขอมีบัตรใหม  (กรณีสอบสวน >  ๒.๒.๒  การขอมีบัตรกรณีเปนบุคคลไดรับการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) หรือแจงเกิดเกินกําหนด 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

๑ 

 
 

 

- 
 

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจดุประชาสัมพันธและ 
 กดบัตรคิว 
 ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน    
    ๑.๑.๑ หลักฐานอ่ืน ๆ  
  -  กรณีเพ่ิมช่ือในทะเบียนบาน ใหเรียก 
             หลักฐานการเพ่ิมช่ือ หรือเอกสารท่ี 
           ทางราชการออกให 
      -  กรณีแจงเกิดเกินกําหนด ใหเรียกสูติบัตร 
  ๑.๑.๒ เจาบานหรือบุคคลผูนาเช่ือถือรับรอง 
 ๑.๒ กดบัตรคิวเพ่ือสอบสวนและทําบัตรประจําตัว    
      ประชาชน 
 

 

หลักฐานเอกสาร 
 ครบถวนตาม   
 ระเบียบฯ 
ขอ ๑๑ (๒) 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

แบบกรอกขอมูล 
สวนบุคคล 

ของผูขอมีบัตร 

๑.พระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัว
ประชาชน      
พ.ศ. ๒๕๒๖   
(รวมฉบับแกไข
เพ่ิมเติมถึง         
ฉบับท่ี ๓            
พ.ศ.๒๕๕๔)            
มาตรา ๕ ,๖ 
๒.ระเบียบ 
กรมการปกครอง 
วาดวยการจัดทํา 
บัตรประจําตัว 
ประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๕๔         
และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒          
พ.ศ.๒๕๕๕) 
ขอ ๖(๒), ๙, ๑๐, 
๑๑(๒), ๑๔, ๑๘, 
๕๙, ๖๐, ๖๒ และ 
๖๓ 
๓.หนังสือกรมการ
ปกครอง ท่ี มท 
๐๓๐๙.๒/              
ว ๙๖๔๘ 
ลงวันท่ี ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 

 
 

๒ 

 
 

๓๐ นาที 
 

 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของรายการบุคคล 
    และหลักฐานเอกสารกับรายการในฐานขอมูล 
    การทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียนบัตร  
    ๒.๑ กรณีหลักฐานเอกสารถูกตองดําเนินการ 
           บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
     ๒.๒ กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง ใหเรียก 
           เอกสารหรือพยานเพ่ิมเตมิ หรือแจงให 
           แกไขเอกสารใหถูกตอง     
   

 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองทุกรายการ 

ตามระเบียบฯ 

ขอ ๑๔, ๕๙ 

 

- 
 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

- 

 

 
๓ 

 
 

๓. การสอบสวน พนักงานเจาหนาท่ีทําการสอบสวน  
    ตามแบบบันทึกคําใหการของผูขอมีบัตรประจําตัว  
    ประชาชน  
 

 

บันทึกคําใหการของ 
ผูขอมีบัตรฯ  

ใหมีรายการครบถวน
ถูกตอง 

 

- 
 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

บันทึกคําใหการ 
ของผูขอมีบัตรฯ 

 

 

สอบสวน 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิวประชาสัมพันธ 
 

 

ตรวจสอบฐานขอมูล 



- ๒๗๙ - 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 

 
 
๔ 

  
 

๔. บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) และถายรูป 
    ๔.๑ จัดเก็บลายพิมพน้ิวหัวแมมือ 
    ๔.๒ บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑)  
    ๔.๓ ถายรูป 
    ๔.๔ พิมพคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) และบันทึก 
          คําใหการรับรองบุคคล 
    ๔.๕ กรณไีมขอมีบัตรภายใน ๖๐ วัน นับแต 
          วันท่ีไดรับการเพ่ิมช่ือในทะเบียนบาน 
          มีโทษปรับไมเกิน ๑๐๐ บาท 
 

 

ตรวจสอบรายการ 
ในคําขอมีบัตร 

ใหมีรายการครบถวน
และถูกตอง 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

-คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
-บันทึกคําใหการ
รับรองบุคคล 
-บันทึกถอยคาํของ   
 ผูตองหา(กรณปีรับ) 
-บันทึกการ   
 เปรียบเทียบ 
 (กรณีปรับ) 
- ใบเสร็จรับเงิน 
  คาปรับ (กรณีปรับ) 
 
 

 

 
 
 

 
 
๕ 

 
 

 

๕.  การพิจารณาอนุญาต 
 ๕.๑ อนุญาตใหทําบัตร (กรณเีกินกําหนดให 
  เปรียบเทียบปรับ เมื่อไดรับชําระคาปรับแลว 
      ออกใบเสร็จรับเงินใหผูยื่นคําขอ) 
  ๕.๑.๑ จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  ๕.๑.๒ พิมพบัตร โดยตรวจสอบความถูกตอง 
              จากภาพจําลองบัตรกอนพิมพบัตร  
  ๕.๑.๓ ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบัตร 
          และจัดเก็บลายพิมพน้ิวช้ีผูขอมีบัตร 
   ลงในบัตร        
  ๕.๑.๔ มอบบัตร  
 ๕.๒ ไมอนุญาต ยกเลิกคําขอพรอมแจงเหตุผล 
   ท่ีไมอาจดําเนินการไดและใหอุทธรณคําสั่ง 
   ภายใน ๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกในคําขอมีบัตร 
 

 

 

- ตรวจสอบความถูกตอง  
  ของคําขอ (บ.ป.๑) 
  กับหลักฐานประกอบ 
  คําขอและพิจารณา 
  วาผูขอมีบัตรม ี
  คุณสมบัติครบถวน  
  และหลักฐานเปนท่ี 
  นาเช่ือถือได  
- บันทึกผลการพิจารณา 
  และลงลายมือช่ือ    
  พนักงานเจาหนาท่ี 
  ในคําขอมีบัตร(บ.ป.๑) 
   
 

 

 - ผูขอมีบัตร  
   ตรวจสอบ 
   บัตรประจําตัว 
   ประชาชน 
   ใหถูกตอง   
   สมบูรณ 
 - ผูรับบริการและ 
   ผูบังคับบัญชา 
   สุมจับเวลา      
 การใหบริการ 

 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

 
 

 

บันทึก 
คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 

และถายรูป 

มอบบัตร 

พิมพบัตร 

 

การพิจารณาอนุญาต 

จัดเก็บ (Scan) เอกสาร 



 
- ๒๘๐ - 

๒. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 
๒.๒  กระบวนการยอยการขอมบัีตร / ขอมีบัตรใหม  (กรณีสอบสวน >  >  ๒.๒.๓  การขอมีบัตรกรณีไมมีหลักฐานแสดงการเปนผูไดรับการยกเวนไมตองมีบัตร 

 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

๑ 

 
 

 

- 
 

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
   กดบัตรคิว 
   ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน    
          ๑.๑.๑ หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให      
                   (ถามี) 
          ๑.๑.๒ เจาบานหรือบุคคลผูนาเช่ือถือรบัรอง 
        ๑.๒ กดบัตรคิวเพ่ือสอบสวนและทําบัตรประจําตัว    
           ประชาชน 
 

 

หลักฐานเอกสาร 
 ครบถวนตาม   
 ระเบียบฯ 
ขอ ๑๑ (๔) 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

แบบกรอกขอมูล 
สวนบุคคล 

ของผูขอมีบัตร 

๑.พระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัว
ประชาชน      
พ.ศ. ๒๕๒๖   
(รวมฉบับแกไข
เพ่ิมเติมถึง         
ฉบับท่ี ๓            
พ.ศ.๒๕๕๔)            
มาตรา ๕ ,๖ 
๒.ระเบียบ 
กรมการปกครอง 
วาดวยการจัดทํา 
บัตรประจําตัว 
ประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๕๔         
และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒          
พ.ศ.๒๕๕๕) 
ขอ ๖(๓), ๙, ๑๐, 
๑๑(๔), ๑๓, ๑๔,  
๕๙, ๖๐, ๖๒ และ 
๖๓ 
๓.หนังสือกรมการ
ปกครอง ท่ี มท 
๐๓๐๙.๒/              
ว ๙๖๔๘ 
ลงวันท่ี ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
 

๒ 

 
 

๓๐ นาที 
 

 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของรายการบุคคล 
    และหลักฐานเอกสารกับรายการในฐานขอมูล 
    การทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียนบัตร  
    ๒.๑ กรณีหลักฐานเอกสารถูกตองดําเนินการ 
           บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
     ๒.๒ กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง ใหเรียก 
           เอกสารหรือพยานเพ่ิมเตมิ หรือแจงให 
           แกไขเอกสารใหถูกตอง     
   

 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองทุกรายการ 

ตามระเบียบฯ 
ขอ ๑๔, ๕๙ 

 

- 
 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

- 

 

 
๓ 

 
 

๓. การสอบสวน พนักงานเจาหนาท่ีทําการสอบสวน  
    ตามแบบบันทึกคําใหการของผูขอมีบัตรประจําตัว  
    ประชาชน  
 

 

บันทึกคําใหการของ 
ผูขอมีบัตรฯ  

ใหมีรายการครบถวน
ถูกตอง 

 

- 
 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

บันทึกคําใหการ 
ของผูขอมีบัตรฯ 

 

 

สอบสวน 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิวประชาสัมพันธ 
 

 

ตรวจสอบฐานขอมูล 



 
- ๒๘๑- 

 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 

 
 
๔ 

  
 

๔. บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) และถายรูป 
    ๔.๑ จัดเก็บลายพิมพน้ิวหัวแมมือ 
    ๔.๒ บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑)  
    ๔.๓ ถายรูป 
    ๔.๔ พิมพคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) และบันทึก 
          คําใหการรับรองบุคคล 
    
 

 

ตรวจสอบรายการ 
ในคําขอมีบัตร 

ใหมีรายการครบถวน
และถูกตอง 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

-คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
-บันทึกคําใหการ 
 รับรองบุคคล 

 

 

 
 
 

 
 
๕ 

 
 

 

๕.  การพิจารณาอนุญาต 
 ๕.๑ อนุญาตใหทําบัตร (กรณเีกินกําหนดให 
  เปรียบเทียบปรับ เมื่อไดรับชําระคาปรับแลว 
      ออกใบเสร็จรับเงินใหผูยื่นคําขอ) 
   ๕.๑.๑ จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  ๕.๑.๒ พิมพบัตร โดยตรวจสอบความถูกตอง 
              จากภาพจําลองบัตรกอนพิมพบัตร  
  ๕.๑.๓ ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบัตร 
          และจัดเก็บลายพิมพน้ิวช้ีผูขอมีบัตร 
   ลงในบัตร        
  ๕.๑.๔ มอบบัตร  
 ๕.๒ ไมอนุญาต ยกเลิกคําขอพรอมแจงเหตุผล 
   ท่ีไมอาจดําเนินการไดและใหอุทธรณคําสั่ง 
   ภายใน ๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกในคําขอมีบัตร 

 

- ตรวจสอบความถูกตอง  
  ของคําขอ (บ.ป.๑) 
  กับหลักฐานประกอบ 
  คําขอและพิจารณา 
  วาผูขอมีบัตรม ี
  คุณสมบัติครบถวน  
  และหลักฐานเปนท่ี 
  นาเช่ือถือได  
- บันทึกผลการพิจารณา 
  และลงลายมือช่ือ    
  พนักงานเจาหนาท่ี 
  ในคําขอมีบัตร(บ.ป.๑) 
   
 
 

 

 - ผูขอมีบัตร  
   ตรวจสอบ 
   บัตรประจําตัว 
   ประชาชน 
   ใหถูกตอง   
   สมบูรณ 
 - ผูรับบริการและ 
   ผูบังคับบัญชา 
   สุมจับเวลา      
 การใหบริการ 

 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

 
 
 
 

 

บันทึก 
คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 

และถายรูป 

 

มอบบัตร 

พิมพบัตร 

 

การพิจารณาอนุญาต 

จัดเก็บ (Scan) เอกสาร 



- ๒๘๒ - 
๒. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 

๒.๒  กระบวนการยอยการขอมบัีตร / ขอมีบัตรใหม  (กรณีสอบสวน) >  ๒.๒.๔ การขอมีบัตรกรณีเปนบุคคลซ่ึงไดสัญชาติไทย หรือไดรับอนุมัติใหมีสัญชาติไทย หรือไดกลับคืนสัญชาติไทย 
ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ หรอืตามคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดของศาล 

 

ท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม/ บันทึก เอกสารอางอิง 

 
 

๑ 

 
 

 

- 
 

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
   กดบัตรคิว 
    ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน    
          ๑.๑.๑  หนังสือสาํคัญการแปลงสญัชาต ิ

เปนไทยหรือหนังสือสําคัญแสดง
การไดกลับคืนสัญชาตไิทย   
แลวแตกรณี  

          ๑.๑.๒ กรณีขอมีบัตรเปนครั้งแรกโดยมีบิดา 
                   มารดาเปนบุคคลตางดาว ใหเรียก 
                   หลักฐานใบสําคัญประจําตัวคน 
                   ตางดาวของบิดาและมารดาหาก 
                   ถึงแกกรรมใหเรียกมรณบัตร 
          ๑.๑.๓ หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให  
                   (ถามี) 
          ๑.๑.๔ เจาบานหรือบุคคลผูนาเช่ือถือรบัรอง 
     ๑.๒ กดบัตรคิวเพ่ือสอบสวนและทําบัตรประจําตวั    
           ประชาชน 

 

หลักฐานเอกสาร 
 ครบถวนตาม   
 ระเบียบฯ 
ขอ ๑๑ (๖) 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

แบบกรอกขอมูล 
สวนบุคคล 

ของผูขอมีบัตร 

๑.พระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัว
ประชาชน      
พ.ศ. ๒๕๒๖   
(รวมฉบับแกไข
เพ่ิมเติมถึง         
ฉบับท่ี ๓            
พ.ศ.๒๕๕๔)            
มาตรา ๕ ,๖ 
๒.ระเบียบ 
กรมการปกครอง 
วาดวยการจัดทํา 
บัตรประจําตัว 
ประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๕๔         
และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒          
พ.ศ.๒๕๕๕) 
ขอ ๖(๕), ๙, ๑๐, 
๑๑(๖), ๑๔, ๑๘, 
๕๙, ๖๐, ๖๒ และ 
๖๓ 
๓.หนังสือกรมการ
ปกครอง ท่ี มท 
๐๓๐๙.๒/              
ว ๙๖๔๘ 
ลงวันท่ี ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
๒ 

 
 

๓๐ นาที 
 

 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของรายการบุคคล 
    และหลักฐานเอกสารกับรายการในฐานขอมูล 
    การทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียนบัตร  
    ๒.๑ กรณีหลักฐานเอกสารถูกตองดําเนินการ 
           บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
     ๒.๒ กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง ใหเรียก 
           เอกสารหรือพยานเพ่ิมเตมิ หรือแจงให 
           แกไขเอกสารใหถูกตอง     
   
 

 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองทุกรายการ 

ตามระเบียบฯ 

ขอ ๑๔, ๕๙ 

 

- 
 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

- 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิวประชาสัมพันธ 
 

 

ตรวจสอบฐานขอมูล 



 
- ๒๘๓ – 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 

 
๓ 

  
 

๓. การสอบสวน พนักงานเจาหนาท่ีทําการสอบสวน  
    ตามแบบบันทึกคําใหการของผูขอมีบัตรประจําตัว  
    ประชาชน  
 

 

บันทึกคําใหการของ 
ผูขอมีบัตรฯ ใหมี

รายการครบถวนถูกตอง 

 

- 
 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

บันทึกคําใหการ 
ของผูขอมีบัตรฯ 

 

 

 

 
 
๔ 

 
 

๔. บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) และถายรูป 
    ๔.๑ จัดเก็บลายพิมพน้ิวหัวแมมือ 
    ๔.๒ บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑)  
    ๔.๓ ถายรูป 
    ๔.๔ พิมพคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) และบันทึก 
          คําใหการรับรองบุคคล 
    ๔.๕ กรณไีมขอมีบัตรภายใน ๖๐ วัน นับแต 
          วันท่ีไดลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน 
          มีโทษปรับไมเกิน ๑๐๐ บาท 
 

 

ตรวจสอบรายการ 
ในคําขอมีบัตร 

ใหมีรายการครบถวน
และถูกตอง 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

-คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
- บันทึกคําใหการ
รับรองบุคคล 
-บันทึกถอยคาํของ   
 ผูตองหา(กรณปีรับ) 
-บันทึกการ   
 เปรียบเทียบ 
 (กรณีปรับ) 
- ใบเสร็จรับเงิน 
  คาปรับ (กรณีปรับ) 

 
 
 

 
 
๕ 

 
 

 

๕.  การพิจารณาอนุญาต 
 ๕.๑ อนุญาตใหทําบัตร (กรณเีกินกําหนดให 
  เปรียบเทียบปรับ เมื่อไดรับชําระคาปรับแลว 
      ออกใบเสร็จรับเงินใหผูยื่นคําขอ) 
   ๕.๑.๑ จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  ๕.๑.๒ พิมพบัตร โดยตรวจสอบความถูกตอง 
              จากภาพจําลองบัตรกอนพิมพบัตร  
  ๕.๑.๓ ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบัตร 
          และจัดเก็บลายพิมพน้ิวช้ีผูขอมีบัตร 
   ลงในบัตร        
  ๕.๑.๔ มอบบัตร  
 ๕.๒ ไมอนุญาต ยกเลิกคําขอพรอมแจงเหตุผล 
   ท่ีไมอาจดําเนินการไดและใหอุทธรณคําสั่ง 
   ภายใน ๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกในคําขอมีบัตร 

 

- ตรวจสอบความถูกตอง  
  ของคําขอ (บ.ป.๑) 
  กับหลักฐานประกอบ 
  คําขอและพิจารณา 
  วาผูขอมีบัตรม ี
  คุณสมบัติครบถวน  
  และหลักฐานเปนท่ี 
  นาเช่ือถือได  
- บันทึกผลการพิจารณา 
  และลงลายมือช่ือ    
  พนักงานเจาหนาท่ี 
  ในคําขอมีบัตร(บ.ป.๑) 
   
 

 

 - ผูขอมีบัตร  
   ตรวจสอบ 
   บัตรประจําตัว 
   ประชาชน 
   ใหถูกตอง   
   สมบูรณ 
 - ผูรับบริการและ 
   ผูบังคับบัญชา 
   สุมจับเวลา      
 การใหบริการ 

 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

 

สอบสวน 

 

บันทึก 
คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 

และถายรูป 

มอบบัตร 

พิมพบัตร 

 

การพิจารณาอนุญาต 

จัดเก็บ (Scan) เอกสาร 



- ๒๘๔- 
๒. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 

๒.๒  กระบวนการยอยการขอมบัีตร / ขอมีบัตรใหม (กรณีสอบสวน) >  ๒.๒.๕ การขอมีบัตรใหมกรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทําลาย กรณีไมมรีายการบัตรเดิมในฐานขอมูล  
หรือมีแตไมสามารถพิสจูนตัวบุคคลได                                

 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
๑  

 

 

- 
 

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
   กดบัตรคิว 
   ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน    
          ๑.๑.๑ หลักฐานท่ีทางราชการออกใหท่ีมี 
                     รูปถาย (ถามี) 
          ๑.๑.๒ กรณีท่ีไมมีหลักฐานตามขอ ๑.๑.๑  
                   ใหสอบสวนเจาบานหรือบุคคล 
                   ผูนาเช่ือถือ 
   ๑.๒ กดบัตรคิวเพ่ือสอบสวนและทําบัตรประจําตัว    
       ประชาชน 
 

 

หลักฐานเอกสาร 
 ครบถวนตาม   
 ระเบียบฯ 
ขอ ๑๑ (๗) 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

แบบกรอกขอมูล 
สวนบุคคล 

ของผูขอมีบัตร 

๑.พระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัว
ประชาชน      
พ.ศ. ๒๕๒๖   
(รวมฉบับแกไข
เพ่ิมเติมถึง         
ฉบับท่ี ๓            
พ.ศ.๒๕๕๔)            
มาตรา ๕ ,๖ 
๒.ระเบียบ 
กรมการปกครอง 
วาดวยการจัดทํา 
บัตรประจําตัว 
ประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๕๔         
และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒          
พ.ศ.๒๕๕๕) 
ขอ ๗(๒), ๙, ๑๐, 
๑๑(๗), ๑๔, ๑๕, 
๑๖, ๑๘, ๕๙, ๖๐, 
๖๒ และ ๖๓ 
 

๒  
 

๓๐ นาที 
 

 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของรายการบุคคล 
    และหลักฐานเอกสารกับรายการในฐานขอมูล 
    การทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียนบัตร  
    ๒.๑ กรณีหลักฐานเอกสารถูกตองดําเนินการ 
           บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
     ๒.๒ กรณีหลักฐานเอกสารไมถูกตอง ใหเรียก 
           เอกสารหรือพยานเพ่ิมเตมิ หรือแจงให 
           แกไขเอกสารใหถูกตอง     
   

 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองทุกรายการ 

ตามระเบียบฯ 
ขอ ๑๔, ๕๙ 

 

- 
 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

- 

๓  
 

๓. การสอบสวน พนักงานเจาหนาท่ีทําการสอบสวน  
    ตามแบบบันทึกคําใหการของผูขอมีบัตรประจําตัว  
    ประชาชน  
 

 

บันทึกคําใหการของ 
ผูขอมีบัตรฯ  

ใหมีรายการครบถวน
ถูกตอง 

 

- 
 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

บันทึกคําใหการ 
ของผูขอมีบัตรฯ สอบสวน 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิวประชาสัมพันธ 
 

 

ตรวจสอบฐานขอมูล 



- ๒๘๕ – 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 

 
 
๔ 

  
 

๔. บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑) และถายรูป  
    ๔.๑ จัดเก็บลายพิมพน้ิวหัวแมมือ 
    ๔.๒ บันทึกคําขอมีบัตร (บ.ป.๑)  
    ๔.๓ พิมพบันทึกการรับแจงเอกสารเก่ียวกับ 
          บัตรประจําตัวประชาชนสูญหายหรือ 
          ถูกทําลาย (บ.ป.๗) 
    ๔.๔ ถายรูป 
    ๔.๕ พิมพคําขอมีบัตร (บ.ป.๑)และบันทึก 
          คําใหการรับรองบุคคล 
    ๔.๖ กรณไีมขอมีบัตรภายใน ๖๐ วัน นับแต 
          วันท่ีบัตรสูญหายหรือถูกทําลาย มีโทษปรับ 
          ไมเกิน  ๑๐๐ บาท 
    ๔.๗ เก็บคาธรรมเนียม ๒๐ บาท     
 

 

ตรวจสอบรายการ 
ในคําขอมีบัตร 

ใหมีรายการครบถวน
และถูกตอง 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

-คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 
-บันทึกคําใหการ 
 รับรองบุคคล 
-บันทึกการรับแจง   
 เอกสารเกี่ยวกบั 
 บัตรประจําตัว  
 ประชาชนสูญหาย 
 หรือถูกทาํลาย (บ.ป. ๗) 
-บันทึกถอยคําของ   
 ผูตองหา (กรณีปรับ) 
-บันทึกการ 
 เปรียบเทียบ 
 (กรณีปรับ) 
- ใบเสร็จรับเงิน 
  คาปรับ (กรณีปรับ) 
- ใบเสร็จรับเงิน 
  คาธรรมเนียม 

๓.หนังสือกรมการ
ปกครอง ท่ี มท 
๐๓๐๙.๒/              
ว ๙๖๔๘ 

ลงวันท่ี ๑๖ 
กรกฎาคม 
๒๕๕๗ 

 
 
 

 
 
๕ 

 
 

 

๕.  การพิจารณาอนุญาต 
 ๕.๑ อนุญาตใหทําบัตร (กรณเีกินกําหนดให 
  เปรียบเทียบปรับ เมื่อไดรับชําระคาปรับแลว 
      ออกใบเสร็จรับเงินใหผูยื่นคําขอ) 
   ๕.๑.๑ จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  ๕.๑.๒ พิมพบัตร โดยตรวจสอบความถูกตอง 
              จากภาพจําลองบัตรกอนพิมพบัตร  
  ๕.๑.๓ ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบัตร 
          และจัดเก็บลายพิมพน้ิวช้ีผูขอมีบัตร 
   ลงในบัตร        
  ๕.๑.๔ มอบบัตร  
 ๕.๒ ไมอนุญาต ยกเลิกคําขอพรอมแจงเหตุผล 
   ท่ีไมอาจดําเนินการไดและใหอุทธรณคําสั่ง 
   ภายใน ๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกในคําขอมีบัตร 

 

- ตรวจสอบความถูกตอง  
  ของคําขอ (บ.ป.๑) 
  กับหลักฐานประกอบ 
  คําขอและพิจารณา 
  วาผูขอมีบัตรม ี
  คุณสมบัติครบถวน  
  และหลักฐานเปนท่ี 
  นาเช่ือถือได  
- บันทึกผลการพิจารณา 
  และลงลายมือช่ือ    
  พนักงานเจาหนาท่ี 
  ในคําขอมีบัตร(บ.ป.๑) 
   
 

 

 - ผูขอมีบัตร  
   ตรวจสอบ 
   บัตรประจําตัว 
   ประชาชน 
   ใหถูกตอง   
   สมบูรณ 
 - ผูรับบริการและ 
   ผูบังคับบัญชา 
   สุมจับเวลา      
 การใหบริการ 

 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

 

 

บันทึก 
คําขอมีบัตร (บ.ป.๑) 

และถายรูป 

มอบบัตร 

พิมพบัตร 

 

การพิจารณาอนุญาต 

จัดเก็บ (Scan) เอกสาร 



 

- ๒๘๖- 
๒. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 

๒.๓ กระบวนการยอยการขอมีบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย   >  ๒.๓.๑ การขอมีบัตรของคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

๑ 

 
 

 

- 
 

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
   กดบัตรคิว 
   ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน    
          ๑.๑.๑ สําเนาทะเบียนบาน 
          ๑.๑.๒ บัตรเดมิ (กรณีบัตรหมดอายุ ชํารุด 
                   หรือขอเปลี่ยนบัตร) 

      ๑.๑.๓ เอกสารราชการอ่ืน เชน ใบสําคัญ 
               ถ่ินท่ีอยู  ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  

    ๑.๒ กดบัตรคิวบัตรประจําตัวประชาชน 

 
 
 

 

หลักฐานเอกสาร 
 ครบถวนตาม   
 ระเบียบฯ 

ขอ ๗ 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- 
 

๑. พระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร  
พ.ศ.๒๕๓๔ 
มาตรา ๔๘ 
๒.กฎกระทรวง
กําหนดให คนซึ่ง
ไมมสีญัชาตไิทย   
ปฏิบัติเก่ียวกับ
การ ทะเบียน
ราษฎรและ
กําหนดอัตรา   
คาธรรมเนียม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. ระเบียบสํานัก   
ทะเบียนกลาง 
วาดวยการจดัทํา          
บัตรประจําตัวคน 
ซึ่งไมมสีญัชาตไิทย 
พ.ศ. ๒๕๕๑  
ขอ ๕, ๖, ๗, ๘ 
 

 
 

 

 
 

๒ 

 
 

๑๕ นาที 
 

 

๒. ตรวจสอบรายการบุคคลจากฐานขอมูลการ 
    ทะเบียนราษฎร รวมถึงภาพใบหนาจากรายการ 
    ประวัติการจัดทําบัตรเดิมในระบบคอมพิวเตอร     
    ๒.๑ กรณผีูขอมีบัตรเปนบุคคลเดียวกับผูมีช่ือ 
          และรายการบุคคลในทะเบียนบานให 
          ดําเนินการบันทึกคําขอมบัีตร (สทร.๑) 
    ๒.๒ กรณมีีเหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับรายการ 
          บุคคลของผูขอมีบัตรใหสอบสวนเจาบาน 
          หรือบุคคลท่ีนาเช่ือถือ 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักฐานเอกสาร 
และรายการบุคคล 
ถูกตองทุกรายการ 

ตามระเบียบฯ 
ขอ ๗ 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- 

 
 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิวประชาสัมพันธ 
 

 

ตรวจสอบฐานขอมูล 



- ๒๘๗- 

 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 

 
 
๓ 

  
 

๓. บันทึกคําขอมีบัตร (สทร.๑) และถายรูป 
    ๓.๑ จัดเก็บลายพิมพน้ิวหัวแมมือ 
    ๓.๒ บันทึกคําขอมีบัตร (สทร.๑)  
    ๓.๓ ถายรูป 
    ๓.๔ พิมพคําขอมีบัตร (สทร.๑)  
     ๓.๕  กรณีไมยื่นคําขอภายใน ๖๐ วัน นับแตวันท่ีอายุ 
            ครบ ๕ ปบริบูรณ หรือวันท่ีนายทะเบียนเพ่ิมช่ือ 
            ในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ หรือบัตรเดิม 
            หมดอายุ  สูญหาย  ถูกทําลาย  ชํารุด  หรือวันท่ี 
            แกไขช่ือตัว –  ช่ือสกุล  วันเดือนปเกิด  ในเอกสาร 
            ทะเบียนราษฎร  หากเกินกําหนด มีโทษปรับไมเกิน 
            ๕,๐๐๐ บาท 

 ๓.๖ เก็บคาธรรมเนียม ๖๐ บาท (กรณีการ 
       ทําบัตรครั้งแรกของผูท่ีอายไุมเกิน ๑๕ ป  

         ไมเสียคาธรรมเนียม)    

 
 

 

ตรวจสอบรายการ 
ในคําขอมีบัตร (สทร.๑) 
ใหมีรายการครบถวน

และถูกตอง 
 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- คําขอมีบัตร  
  (สทร.๑) 
- ใบเสร็จรับเงิน 
  คาธรรมเนียม 
- บันทึกการ 
  เปรียบเทียบ   
  ปรับ (กรณีปรับ) 
- ใบเสร็จรับเงิน 
  คาปรับ  
  (กรณีปรับ) 

 

 
 
 

 
 
๔ 

  

๔.  การพิจารณาอนุญาต 
 ๔.๑  อนุญาตใหทําบัตร  
  ๔.๑.๑ จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ         
  ๔.๑.๒ พิมพบัตร โดยตรวจสอบความถูกตอง 
   จากภาพจําลองบัตรกอนพิมพบัตร 
  ๔.๑.๓ มอบบัตร 
  ๔.๒ ไมอนุญาต ยกเลิกคําขอพรอมแจงเหตุผล 
     ท่ีไมอาจดําเนินการไดและใหอุทธรณคําสั่ง 
     ภายใน ๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกในคําขอมีบัตร 

 

 

- ตรวจสอบรายการ  
  บุคคลและภาพใบหนา 
  ในคําขอมีบัตร 
  เปรียบเทียบกับ 
  หลักฐานท่ีมีอยูอีกครั้ง 
  ใหถูกตอง  
- บันทึกผลการพิจารณา 
  และลงลายมือช่ือ    
  นายทะเบียนทองถ่ิน  
   ในคําขอมีบัตร  
   (สทร.๑)    

 

- ผูขอมีบัตร  
  ตรวจสอบ    
  บัตรประจาํตัว 

คนซึ่งไมม ี
สัญชาตไิทย 

  ใหถูกตอง   
  สมบูรณ  

 - ผูรับบริการและ 
   ผูบังคับบัญชา 
   สุมจับเวลา      
 การใหบริการ 

 

นาย
ทะเบียน
ทองถ่ิน 

 

 

บัตรประจําตัว 
คนซึ่งไมม ี
สัญชาตไิทย 

 

 

บันทึก 
คําขอมีบัตร (สทร.๑) 

และถายรูป 

มอบบัตร 

พิมพบัตร 

การพิจารณาอนุญาต 

จัดเก็บ (Scan) เอกสาร 



 

- ๒๘๘ - 
๒. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 

๒.๓  กระบวนการยอยการขอมบัีตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย   >  ๒.๓.๒ การขอมีบัตรประจําตัวแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา  
ท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรชั่วคราวเพ่ือรอการสงกลับ 

 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

๑ 

 
 

 

- 
 

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
   กดบัตรคิว 
   ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน    
          - ทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘/๑), บัตรเดิม     
            (ถามี) 
    ๑.๒ กดบัตรคิวบัตรประจําตัวประชาชน 

 

 

หลักฐานเอกสาร 
 ครบถวนตาม   
 ระเบียบฯ 

ขอ ๗ 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- 
 

๑. พระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร  
พ.ศ.๒๕๓๔ 
มาตรา ๔๘ 
๒.กฎกระทรวง
กําหนดให คนซึ่ง
ไมมสีญัชาตไิทย   
ปฏิบัติเก่ียวกับ
การ ทะเบียน
ราษฎรและ
กําหนดอัตรา   
คาธรรมเนียม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. ระเบียบสํานัก   
ทะเบียนกลาง 
วาดวยการจดัทํา          
บัตรประจําตัวคน 
ซึ่งไมมสีญัชาตไิทย 
พ.ศ. ๒๕๕๑  
ขอ ๕, ๖, ๗, ๘ 
 

 
 

 
 

 
 

๒ 

 
 

๑๕ นาที 
 

 

๒. ตรวจสอบรายการบุคคลจากฐานขอมูลการ 
    ทะเบียนราษฎร รวมถึงภาพใบหนาจากรายการ 
    ประวัติการจัดทําบัตรเดิมในระบบคอมพิวเตอร     
    ๒.๑ กรณผีูขอมีบัตรเปนบุคคลเดียวกับผูมีช่ือ 
          และรายการบุคคลในทะเบียนประวัตใิห 
          ดําเนินการบันทึกคําขอมบัีตร (ท.ต.๒) 
    ๒.๒ กรณมีีเหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับรายการ 
          บุคคลของผูขอมีบัตรใหสอบสวนเจาบาน 
          หรือบุคคลท่ีนาเช่ือถือ 
            

 

หลักฐานเอกสาร 
และรายการบุคคล 
ถูกตองทุกรายการ 

ตามระเบียบฯ 
ขอ ๗ 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- 

 

 

ตรวจสอบฐานขอมูล 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิวประชาสัมพันธ 
 



- ๒๘๙ – 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 

 
 
๓ 

  
 

๓. บันทึกคําขอมีบัตร (ท.ต. ๒) และถายรูป 
    ๓.๑ จัดเก็บลายพิมพน้ิวหัวแมมือ 
    ๓.๒ บันทึกคําขอมีบัตร (ท.ต. ๒)  
    ๓.๓ ถายรูป 
    ๓.๔ พิมพคําขอมีบัตร (ท.ต.๒)  
     ๓.๕  กรณีไมยื่นคําขอภายใน ๖๐ วัน นับแตวันท่ีอายุ 
             ครบ ๕ ปบริบูรณ หรือวันท่ีนายทะเบียนเพ่ิมช่ือ 
             ในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ หรือบัตรเดิม 
             หมดอายุ  สูญหาย  ถูกทําลาย  ชํารุด  หรือวันท่ี 
             แกไขช่ือตัว –  ช่ือสกุล  วันเดือนปเกิด  ในเอกสาร 
             ทะเบียนราษฎร  หากเกินกําหนด มีโทษปรับไมเกิน 
             ๕,๐๐๐ บาท 

 ๓.๖ เก็บคาธรรมเนียม ๖๐ บาท (กรณีการ 
       ทําบัตรครั้งแรกของผูท่ีอายไุมเกิน ๑๕ ป  
       ไมเสียคาธรรมเนียม)  

   

 

ตรวจสอบรายการ 
ในคําขอมีบัตร (ท.ต. ๒) 
ใหมีรายการครบถวน

และถูกตอง 
 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- คําขอมีบัตร  
  (ท.ต.๒) 
- ใบเสร็จรับเงิน 
  คาธรรมเนียม 
- บันทึกการ 
  เปรียบเทียบ   
  ปรับ (กรณีปรับ) 
- ใบเสร็จรับเงิน 
  คาปรับ  
  (กรณีปรับ) 

 

 
 
 

 
 
๔ 

 
 

๔. การพิจารณาอนุญาต 
 ๔.๑ อนุญาตใหทําบัตร  
     ๔.๑.๑ พิมพบัตร โดยตรวจสอบความถูกตอง 
    จากภาพจําลองบัตรกอนพิมพบัตร 
  ๔.๑.๒ มอบบัตร 
 ๔.๒ ไมอนุญาต ยกเลิกคําขอพรอมแจงเหตุผล 
       ท่ีไมอาจดําเนินการไดและใหอุทธรณคําสั่ง 
      ภายใน ๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกในคําขอมีบัตร 
 

 

 

- ตรวจสอบรายการ  
  บุคคลและภาพใบหนา 
  ในคําขอมีบัตร 
  เปรียบเทียบกับ 
  หลักฐานท่ีมีอยูอีกครั้ง 
  ใหถูกตอง  
- บันทึกผลการพิจารณา 
  และลงลายมือช่ือ    
  นายทะเบียนทองถ่ิน  
  ในคําขอมีบัตร  
  (ท.ต.๒)  
   

 

- ผูขอมีบัตร  
  ตรวจสอบ 
  บัตรประจาํตัว   
  คนซึ่งไมมี  
  สัญชาติไทย 
  ใหถูกตอง   
  สมบูรณ 

 - ผูรับบริการและ 
   ผูบังคับบัญชา 
   สุมจับเวลา      
 การใหบริการ 

 

นาย
ทะเบียน
ทองถ่ิน 

 

 

บัตรประจําตัว 
คนซึ่งไมม ี
สัญชาตไิทย 

 

 
 

 

บันทึก 
คําขอมีบัตร (ท.ต.๒) 

และถายรูป 

มอบบัตร 

พิมพบัตร 

 

การพิจารณาอนุญาต 



- ๒๙๐ - 
๒. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 

๒.๓ กระบวนการยอยการขอมีบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย   >  ๒.๓.๓  กระบวนการยอยการขอมีบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไมมสีถานะทางทะเบียน 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

๑ 

 
 

 

- 
 

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
   กดบัตรคิว 
   ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน    
          -.ใบตอบรับการสํารวจเพ่ือจัดทําทะเบียน 
            สําหรับบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน  
            (แบบ๘๙/๑)   
         -  บัตรประจาํตัวบุคคลท่ีไมมีสถานะทาง 
            ทะเบียน (ยกเวนกรณีการจัดทําบัตร 
            ครั้งแรก บัตรหายและบัตรถูกทําลาย) 
         -  เอกสารราชการอ่ืน (ถามี) เชน หนังสือ 
            อนุญาตใหเดินทางออกนอกเขตจังหวัด  
            เปนตน  
    ๑.๒ กดบัตรคิวบัตรประจําตัวประชาชน 

 

 

หลักฐานเอกสาร 
 ครบถวนตาม   
 ระเบียบฯ 

ขอ  ๖ 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- 
 

๑. พระราชบัญญัต ิ
 การทะเบียนราษฎร   
 พ.ศ.๒๕๓๔  
 มาตรา ๔๘ 
๒.ระเบียบ 
 สํานักทะเบียนกลาง
วาดวยการสํารวจ  
 และจัดทําทะเบียน   
 สําหรับบุคคลท่ีไมมี    
 สถานะทางทะเบียน 
 พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๗ 
๓.ประกาศสาํนัก  
 ทะเบียนกลาง   
 เรื่องหลักเกณฑ  
 และวิธีการจดัทํา 
 บัตรประจําตัว 
 บุคคลท่ีไมมี  
 สถานะทาง 
 ทะเบียนตาม 
 ระเบียบสํานัก 
  ทะเบียนกลาง 
 วาดวยการสํารวจ  
 และจัดทําทะเบียน   
 สําหรับบุคคลท่ีไมมี    
 สถานะทางทะเบียน 
 พ.ศ.๒๕๔๘   
 ขอ ๕, ๖ ,๗ 

 
 

๒ 

 
 

๑๕ นาที 
 

 

๒. ตรวจสอบรายการบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียน 
    ประวัติ รวมถึงภาพใบหนาของผูขอมีบัตรจาก 
    ประวัติการจัดทําบัตรประจําตวัในระบบ 
    คอมพิวเตอร (ยกเวนกรณกีารจดัทําบัตรครั้งแรก) 
    ๒.๑ กรณบุีคคลท่ีขอมีบัตรเปนบุคคลเดียวกับ 
           ผูมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนประวัติ   
           ดําเนินการบันทึกคําขอมีบัตร (แบบ๘๙/๓)  
    ๒.๒ กรณมีีเหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับรายการ 
          บุคคลของผูขอมีบัตรใหสอบสวนเจาบาน 
          หรือบุคคลท่ีนาเช่ือถือ 
            

 

หลักฐานเอกสาร 
ถูกตองทุกรายการ 

     ตามระเบียบฯ 
ขอ ๖ 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิวประชาสัมพันธ 
 

 

ตรวจสอบฐานขอมูล 



- ๒๙๑ - 
                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 

 
 
๓ 

  
 

๓. บันทึกคําขอมีบัตร (แบบ๘๙/๓) และถายรูป 
    ๓.๑ จัดเก็บลายพิมพน้ิวหัวแมมือ 
    ๓.๒ บันทึกคําขอมีบัตร (แบบ๘๙/๓)  
    ๓.๓ ถายรูป 
    ๓.๔ พิมพคําขอมีบัตร (แบบ๘๙/๓)  
     ๓.๕  กรณีไมยื่นคําขอภายใน ๖๐ วัน นับแตวันท่ีอายุ 
            ครบ ๕ ปบริบูรณ หรือวันท่ีนายทะเบียนเพ่ิมช่ือ 
            ในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ หรือบัตรเดิม 
            หมดอายุ  สูญหาย  ถูกทําลาย  ชํารุด  หรือวันท่ี 
            แกไขช่ือตัว –  ช่ือสกุล  วันเดือนปเกิด  ในเอกสาร 
            ทะเบียนราษฎร  หากเกินกําหนด มีโทษปรับไมเกิน 
            ๕,๐๐๐ บาท 

 ๓.๖ เก็บคาธรรมเนียม ๖๐ บาท (กรณีการ 
       ทําบัตรครั้งแรกของผูท่ีอายไุมเกิน ๑๕ ป  
       ไมเสียคาธรรมเนียม)  

    

 

ตรวจสอบรายการ 
ในคําขอมีบัตร  
(แบบ๘๙/๓) 

ใหมีรายการครบถวน
และถูกตอง 

 
 
 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- คําขอมีบัตร  
  (แบบ๘๙/๓) 
- ใบเสร็จรับเงิน 
  คาธรรมเนียม 
- บันทึกการ 
  เปรียบเทียบ   
  ปรับ (กรณีปรับ) 
- ใบเสร็จรับเงิน 
  คาปรับ  
  (กรณีปรับ) 

 

 
 
 

 
 
๔ 

 
 

๔. การพิจารณาอนุญาต 
 ๔.๑ อนุญาตใหทําบัตร  
  ๔.๑.๑ จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ 
  ๔.๑.๒ พิมพบัตร โดยตรวจสอบความถูกตอง 
    จากภาพจําลองบัตรกอนพิมพบัตร 
   ๔.๑.๓  มอบบัตร 
 ๔.๒ ไมอนุญาต ยกเลิกคําขอพรอมแจงเหตุผล 
       ท่ีไมอาจดําเนินการไดและใหอุทธรณคําสั่ง 
     ภายใน ๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกในคําขอมีบัตร 

 

- ตรวจสอบรายการ  
  บุคคลและภาพใบหนา 
  ในคําขอมีบัตร 
  เปรียบเทียบกับ 
  หลักฐานท่ีมีอยูอีกครั้ง 
  ใหถูกตอง  
- บันทึกผลการพิจารณา 
  และลงลายมือช่ือ    
  นายทะเบียนทองถ่ิน  
  ในคําขอมีบัตร  
  (แบบ๘๙/๓)    
 

 

- ผูขอมีบัตร  
  ตรวจสอบ    
  บัตรประจาํตัว 

บุคคลท่ีไมม ี
สถานะทาง
ทะเบียน 

  ใหถูกตอง   
  สมบูรณ  

  - ผูรับบริการและ 
    ผูบังคับบัญชา 
    สุมจับเวลา      
  การใหบริการ 

 

นาย
ทะเบียน
ทองถ่ิน 

 

 

บัตรประจําตัว 
บุคคลท่ีไมมีสถานะ 

ทางทะเบียน 

 

 

บันทึก 
คําขอมีบัตร (แบบ๘๙/๓) 

และถายรูป 

 

มอบบัตร 

พิมพบัตร 

การพิจารณาอนุญาต 

จัดเก็บ (Scan) เอกสาร 



 
- ๒๙๒- 

๒. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 
๒.๔  กระบวนการยอย การตรวจ คัดและรับรองสําเนารายการเกี่ยวกับบัตร 

 

                                     
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

๑ 

 
 
 

 

- 
 

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
   กดบัตรคิว 
   ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน    
          ๑.๑.๑ กรณีเจาของบัตรดําเนินการดวย     
                   ตนเอง  
                   - บัตรประจําตัว 
          ๑.๑.๒ กรณีเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรง 
                    ของบุคคลอ่ืน 
                   - บัตรประจําตัวผูยื่นคํารอง 
                   - หลักฐานท่ีแสดงไดวาเปน 
                     ผูมีสวนไดเสียโดยตรง 
          ๑.๑.๓ กรณีเจาของบัตรหรือผูมสีวนไดเสีย 
                   โดยตรงมอบอํานาจใหผูอ่ืน 
                   ดําเนินการแทน 
                   - บัตรประจําตัวผูมอบและผูรับมอบ 
                   - หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป) 
    ๑.๒ จัดทําคําขอ 
    ๑.๓ กดบัตรคิวบัตรประจําตัวประชาชน 
 

 

      หลักฐานเอกสาร 
ครบถวนถูกตองตาม 
ระเบียบฯ ขอ ๓๘ 
และกฎกระทรวงฯ 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

คําขอตรวจ 
หลักฐาน รายการหรือ
ขอมูลเก่ียวกับบัตร
ประจําตัวประชาชน 

 

๑.กฎกระทรวง   
การขอตรวจ   
หลักฐาน    
รายการ หรือ 
ขอมูลเก่ียวกับ 
บัตรประจําตัว 
ประชาชน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒.ระเบียบ 
กรมการปกครอง 
วาดวยการจดัทํา 
บัตรประจําตัว 
ประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๕๔         
และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒          
พ.ศ.๒๕๕๕) 
ขอ ๓๖, ๓๗, ๓๘ 
และ ๓๙ 
 

 
 

 
 
 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิวประชาสัมพันธ 
 



 
 

- ๒๙๓ - 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
 
 

 
 
๒ 

 
 

 

๑๕ นาที 
 

 

๒. การพิจารณาอนุญาต 
    ๒.๑ อนุญาต 
         ๒.๑.๑ ตรวจ คัดและรับรองสําเนารายการ 
                   หรือขอมูลเก่ียวกับบัตร                     
          ๒.๑.๒ เก็บคาธรรมเนียม ๑๐ บาท                    
          ๒.๑.๓ มอบเอกสาร 
    ๒.๒ ไมอนุญาต 
         - แจงผูรองทราบถึงเหตผุลท่ีไมอาจ   
           ดําเนินการไดและใหอุทธรณคําสั่งภายใน 
           ๑๕ วัน รวมท้ังบันทึกในคํารอง 

 

 

-ตรวจสอบและพิจารณา  
 ความเปนผูมีสวนไดเสีย  
 ใหแนชัด 
-บันทึกผลการพิจารณา   
 และลงลายมือช่ือ    
 พนักงานเจาหนาท่ี 
 ในคํารอง 

 

 

- ผูรอง  
  ตรวจสอบ   
  เอกสารท่ีขอ 
  คัดรับรองให 
  ถูกตองและ 
  ครบถวน 

 - ผูรับบริการและ 
   ผูบังคับบัญชา 
   สุมจับเวลา      
 การใหบริการ 

 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

 

 

- เอกสารท่ี 
  ขอคัดรับรอง 
- ใบเสร็จรับเงิน 
  คาธรรมเนียม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดและรับรอง 

 

มอบเอกสาร 

 

การพิจารณาอนุญาต 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.1 การจดทะเบียนสมรส กรณีในสํานักทะเบียน 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

 
 
 
1 

 
 

 

- 
 

1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 

    1.1 ตรวจสอบหลักฐาน    

          1.1.1 บัตรประจําตัวของผูรอง 
          1.1.2 สําเนาทะเบียนบาน 
          1.1.3 หนังสือใหความยนิยอม (กรณผีูรอง   
                   ยังไมบรรลุนิติภาวะและผูมีอํานาจ   
                   ใหความยินยอมไมไดมาดวย) 
          1.1.4 ผูมีอํานาจใหความยินยอม (กรณ ี
                   ผูรองยังไมบรรลุนิติภาวะและผูม ี
                    อํานาจใหความยินยอมมาดวยตนเอง) 
          1.1.5 หลักฐานการหยา หรือการตาย  
                   (กรณีผูรองเคยจดทะเบียน 
                   สมรสมากอน)  
          1.1.6 คําพิพากษาหรือคาํสั่งศาลท่ีให 
                   จดทะเบียนสมรส พรอมคํารับรอง 
                   วาถูกตอง (กรณีมคีําพิพากษา หรือ 
                   คําสั่งศาล ) 
         1.1.7 กรณผีูรองเปนบุคคลตางดาว ให 
                  ขอหนังสือรับรองของสถาน                                                 
                        เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของ 
                  ผูรองในประเทศไทย หรือจาก 
                  องคกรท่ีรัฐบาลประเทศน้ัน                    
                  มอบหมายพรอมรับรองคําแปล 
                     ภาษาไทยโดยกระทรวงการ 
                 ตางประเทศ หรือสถานทูต หรือ 
                 สถานกงสุลของไทย  ซึ่งหนังสือ 
                 รับรองจะตองระบุในเรื่องตอไปน้ี      

 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวนตาม  

ปพพ. ม.1453-1456 
ระเบียบฯ ขอ 8, 13 

และหนังสือ 
กรมการปกครอง ท่ี 

มท 0310.2/ว  1170 
ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 

2543 
 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- 
 

1. ประมวลกฎหมาย 
    แพงและพาณิชย  
    บรรพ 5  มาตรา 
    1448-1458 
2.  พระราชบัญญัติ   
    จดทะเบียนครอบครัว  
    พ.ศ. 2478  
    (รวมฉบับแกไข 
    เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 
    พ.ศ. 2533)     
    มาตรา  8, 11, 12 
3. ระเบียบกระทรวง 
    มหาดไทยวาดวย 
    การจดทะเบียน   
    ครอบครัว พ.ศ.  
    2541 ขอ  
    6, 8, 13 
4. หนังสือ 
    กรมการปกครอง  
    ท่ี  มท 0310.2/ 
    ว  1170 ลงวันท่ี  
    31 พฤษภาคม  
    2543 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

                   - ผูรองมีคุณสมบัติครบถวนตาม 
                     กฎหมายไทย และเหมาะสมท่ีจะ 
                     ทําการสมรสกับบุคคลสญัชาตไิทย 
                   - ผูรองประกอบอาชีพอะไร และ 
                     มีรายไดเทาใด 
                   - ภาวะทางการสมรสของผูรองเปน 
                      โสด หรือสมรสแลว หากสมรส 
                      แลวมีภาระผูกพันท่ีตอง 
                      รับผิดชอบในเรื่องอะไรบาง 

- ระบุช่ือบุคคลท่ีทางราชการ        
  สามารถตดิตอและขอทราบ 
  ขอเท็จจริงเพ่ิมเตมิได จาํนวน 2  
  คน ซึ่งมีถ่ินท่ีอยูหรือภูมิลําเนา    
  เดียวกันกับผูรอง  

1.1.8  กรณีผูท่ีจะสมรสเปนบุคคลตางดาว 
           โดยมิชอบดวยกฎหมาย ใหยกเวน 
           หลักฐานตามขอ 1.1.7 

           1.1.9  พยาน 2 คน 
          1.1.10 ลาม 1 คน (กรณีผูรองเปนบุคคล 
                     ตางดาวท่ีไมสามารถสื่อสารและ 
                     เขาใจภาษาไทยได) 
      1.2 กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป 

    
 

5. หนังสือ 
   กรมการปกครอง  
   ท่ี  มท 0309.3/ 
   ว  3660 ลงวันท่ี  
   22  กุมภาพันธ    
   2553 

 
 

2 

 50 นาที 
กรณีบุคคล
สัญชาติไทย 

 

1 ช่ัวโมง 
30 นาที 

กรณีบุคคล
ตางดาว 

 

2. พิมพคํารองตามแบบพิมพ (คร. 1) และใหผูรอง 
    ลงลายมือช่ือในคํารอง 
  
 
 

 

ตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของ

รายการและลายมือช่ือ 
ผูรองในคํารอง (คร 1 ) 
ตามระเบียบฯ ขอ 8 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

คํารอง  
(คร.1)   พิมพคํารอง 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

  
 

 

3. ตรวจสอบหลักฐานในฐานขอมลูและคุณสมบัต ิ
    ของผูรองท้ังสองฝายดังน้ี 
    3.1 ชายและหญิงมีอายุครบ 17 ปบริบูรณ 
    3.2 ชายหรือหญิงไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือเปน 
          บุคคลท่ีศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ 
    3.3 ชายหญิงไมเปนญาติสืบสายโลหติกัน 
    3.4 ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรส 
           กันไมได 
    3.5 ชายหรือหญิงจะสมรสกันในขณะท่ีตนมี 
          คูสมรสอยูไมได 
    3.6 หญิงหมายจะสมรสใหมไดตอเมื่อการสมรส  
          ครั้งกอนสิ้นสุดไปแลวไมนอยกวา 310 วัน  
          เวนแต  
          - คลอดบุตรแลวในระหวางน้ัน 
          - สมรสกับคูสมรสเดิม 
          - มีใบรับรองแพทยวามิไดตั้งครรภ 
          - มีคําสั่งศาลใหสมรส 
    3.7 ชายและหญิงแสดงการยนิยอมเปนสาม ี
          ภรรยากันโดยเปดเผยตอหนานายทะเบียน 

        3.8 กรณผีูรองขอจดทะเบียนฝายใดฝายหน่ึง   
          หรือท้ังสองฝายเปนบุคคลตางดาว ให 
          สอบสวนปากคําผูรองขอจดทะเบียน 
          ท้ังสองฝายตามแบบ ป.ค.14 ดังน้ี 

 

 

ตรวจสอบหลักฐาน
ถูกตองและคุณสมบัติ

ครบถวนตาม 
ปพพ. ม. 1448-1458 
หนังสือกรมการปกครอง 
ท่ี มท 0310.2/ว 1170 
ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2543 และหนังสือ 
กรมการปกครอง ท่ี 

มท 0309.3/ว 3660 
ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 

2553 
 

 

- 
 

 

นาย
ทะเบียน 

 

 

 

ป.ค.14  
(กรณีบุคคล 
ตางดาว) 

 

 

 
 
 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
              

          3.8.1 ฝายท่ีเปนบุคคลตางดาว สอบสวน 
                         ใหไดขอเท็จจริงวา ผูรองขอจดทะเบียน 
                    เปนใคร อยูท่ีไหน สัญชาติอะไร  
                    อาชีพอะไร มีรายไดเทาใด และเขามา  
                              อยูในประเทศไทยนานเทาใดแลว  เมื่อ 
                    จดทะเบียนสมรสแลวจะไปอยูท่ีไหน 
           3.8.2 ฝายท่ีเปนคนไทย สอบสวนเก่ียวกับ 
                    พฤติการณการอยูกินฉันสามภีริยา 
                    กับคูสมรสท่ีเปนคนตางดาววาม ี
                    เจตนาทุจริตในการสมรสหรือไม 
                    อยางไร เชน พฤติกรรมกอนและ  
                    หลังการจดทะเบียนสมรส 

 

     - กรณีหลักฐานถูกตองและคณุสมบัต ิ
       ครบถวนพิจารณาอนุญาต 
     - กรณีหลักฐานไมถูกตองหรือคุณสมบัต ิ
       ไมครบถวนใหแจงผูรองทราบหรือเรยีก 
       หลักฐานเพ่ิมเติมหรือแกไขใหถูกตอง       
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
 
 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

 
 

 

4. การพิจารณาอนุญาต 
    4.1 อนุญาต ดําเนินการจดทะเบียนสมรส 
          4.1.1  จัดเก็บ (scan) คํารองและเอกสาร 
                    ท่ีเก่ียวของ  
          4.1.2 พิมพขอความในทะเบียนสมรส  
                   (คร.2)และใบสาํคญัการสมรส  
                   (คร.3) หากผูรองท้ังสองฝาย 
                   ประสงคจะใหบันทึกขอตกลง 
                   เก่ียวกับทรัพยสินหรือเรื่องอ่ืน  
                   ใหนายทะเบียนบันทึกไวในชองบันทึก 
          4.1.3 พิมพทะเบียนสมรส (คร.2) และ 
                   ใบสําคัญการสมรส (คร.3) เพ่ือให 
                   ผูรอง  ผูใหความยินยอม (ถามี) 
                   และพยานลงลายมือช่ือในทะเบียน 
                   สมรส (คร.2)   
          4.1.4 นายทะเบียนลงลายมือช่ือใน     
                   ทะเบียนสมรส (คร.2) และ 
                   ใบสําคัญการสมรส (คร.3)  
          4.1.5 มอบใบสาํคัญการสมรส (คร. 3)   
                   ใหแกคูสมรสฝายละหน่ึงฉบับ 
          4.1.6 จัดเก็บ (scan) ทะเบียนสมรส     
                   (คร.2) 
   4.2 ไมอนุญาต 
         - แจงผูรองทราบพรอมเหตุผลท่ีไมอาจ 
           ดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณ 
           คําสั่งภายใน 15 วัน รวมท้ังบันทึกลงใน 
           คํารอง 
 

 

 

 - ตรวจสอบความถูกตอง   
   ของคํารอง (คร.1) กับ 
   หลักฐาน  
- บันทึกผลการพิจารณา 
  และลงลายมือช่ือ 
  นายทะเบียนใน 
  คํารอง (คร.1) 

 

 

 

- ผูรองตรวจสอบ   
   ใบสําคัญ 
   การสมรส (คร.3) 
   ใหถูกตอง  
   ครบถวน 

  - ผูรับบริการและ 
    ผูบังคับบัญชา 
    สุมจับเวลา      
  การใหบริการ 

 

 

นาย
ทะเบียน 

 

  

 

- ทะเบียน  
สมรส (คร.2) 

- ใบสําคัญการ 
สมรส (คร.3)  

 

 

 

มอบเอกสาร 

จดทะเบียน 
สมรส 

 

การพิจารณาอนุญาต 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.2 การจดทะเบียนสมรสนอกสํานักทะเบียน 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

 
 
 
1 

 
 

 

- 
 

การย่ืนคํารองเพ่ือขอใหนายทะเบียนออกไป
จดทะเบียนสมรสนอกสํานักทะเบียน 
1. ยื่นคํารองพรอมหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ      
    กดบัตรคิว 

1.1 ตรวจสอบหลักฐาน    

         1.1.1 คํารองขออนุญาตการตาง ๆ ซึ่งตอง 
                   ระบุวา จะใหนายทะเบียนออกไป 
                   จดทะเบียนสมรสในวัน เวลา  
                   และสถานท่ีใด   
          1.1.2 บัตรประจําตัวของผูยื่นคํารองและ 
                   หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ 
                   อํานาจ) 
          1.1.3 บัตรประจาํตัวและสาํเนาทะเบียนบาน 
                   ของผูท่ีจะสมรส 
          1.1.4 หนังสือใหความยนิยอม และ 
                   บัตรประจําตัวของผูมีอํานาจให 
                   ความยินยอม (กรณีผูท่ีจะสมรส 
                   ยังไมบรรลุนิติภาวะ) 
          1.1.5 หลักฐานการหยา หรือการตาย  
                   (กรณีผูท่ีจะสมรสเคยจดทะเบียน 
                    สมรสมากอน)  
           1.1.6 คําพิพากษาหรือคําสั่งศาลท่ีให 
                    จดทะเบียนสมรส พรอมคํารับรอง 
                    วาถูกตอง (กรณมีีคําพิพากษา หรือ 
                    คําสั่งศาล ) 
            

 

 

ตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของ

รายการและลายมือช่ือ 
ผูยื่นรองในคํารอง 

ตามระเบียบฯ ขอ 14 
หลักฐานเอกสาร

ครบถวนตาม  
ปพพ. ม.1453-1456 
ระเบียบฯ ขอ 8, 13 

และหนังสือ 
กรมการปกครอง ท่ี 

มท 0310.2/ว  1170 
ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 

2543 
 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

คํารอง 
ขออนุญาต   
การตาง ๆ 

 

1. ประมวลกฎหมาย  
    แพงและพาณิชย  
    บรรพ 5  มาตรา 
    1448-1458 
2. พระราชบัญญัติ   
    จดทะเบียน  
     ครอบครัว  พ.ศ.  
    2478 (รวมฉบับ 
    แกไข เพ่ิมเติมถึง 
    ฉบับท่ี 3  พ.ศ.  
    2533) มาตรา  
    8, 10,11, 12 
3. กฎกระทรวง 
    มหาดไทย ออก 
   ตามความใน 
   พระราชบัญญตัิ 
   จดทะเบียนครอบครัว  
   พ.ศ. 2478 แกไข 
   เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6)  
   พ.ศ. 2522 ขอ 12 
4. ระเบียบกระทรวง 
   มหาดไทยวาดวย 
   การจดทะเบียน   
  ครอบครัว  พ.ศ.   
  2541 ขอ 6, 8,    
  13, 14 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

           1.1.7 กรณีผูท่ีจะสมรสเปนบุคคลตางดาว  
                    ใหขอหนังสือรับรองของสถาน                                                 
                           เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของ 
                    ผูท่ีจะสมรสในประเทศไทย หรือ 
                    จากองคกรท่ีรัฐบาลประเทศน้ัน                    
                    มอบหมายพรอมรบัรองคําแปล 
                        ภาษาไทยโดยกระทรวง 
                    การตางประเทศ หรือสถานทูต 
                    หรือสถานกงสุลของไทย ซึ่งหนังสือ 
                    รับรองจะตองระบุในเรื่องตอไปน้ี      
                   - ผูท่ีจะสมรสมีคณุสมบัติครบถวน 
                     ตามกฎหมายไทย และเหมาะสมท่ี 
                     จะทําการสมรสกับบุคคลสญัชาต ิ
                     ไทย 
                   - ผูท่ีจะสมรสประกอบอาชีพอะไร  
                     และมีรายไดเทาใด 
                   - ภาวะทางการสมรสของผูท่ีจะ 
                      สมรส โสด หรอืสมรสแลว หาก 
                      สมรสแลวมภีาระผูกพันท่ีตอง 
                      รับผิดชอบในเรื่องอะไรบาง 

- ระบุช่ือบุคคลท่ีทางราชการ        
  สามารถตดิตอและขอทราบ 
  ขอเท็จจริงเพ่ิมเตมิได จาํนวน 2  
  คน ซึ่งมีถ่ินท่ีอยูหรือภูมิลําเนา    
  เดียวกันกับผูท่ีจะสมรส  

 1.1.8  กรณีผูท่ีจะสมรสเปนบุคคลตางดาว 
           โดยมิชอบดวยกฎหมาย ใหยกเวน 
           หลักฐานตามขอ 1.1.7 

            1.1.9 บัตรประจําตัวของพยาน 2 คน            

    
 

5. หนังสือ 
    กรมการปกครอง  
    ท่ี  มท 0310.2/ 
    ว  1170 ลงวันท่ี  
    31 พฤษภาคม  
    2543 
6. หนังสือ 
   กรมการปกครอง  
   ท่ี  มท 0309.3/ 
   ว  3660 ลงวันท่ี  
   22  กุมภาพันธ    

2553 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
  

                

              1.1.10 ลาม 1 คน (กรณผีูท่ีจะสมรส 
                         เปนบุคคลตางดาวท่ีไมสามารถ 
                         สื่อสารและเขาใจภาษาไทยได) 
         1.2 กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป 
 

     

 

 
 
 
2 
 

  

30 นาที 
กรณีบุคคล
สัญชาติไทย 

 

1 ช่ัวโมง  
กรณีบุคคล 

ตางดาว  
 
 

 

 

2. ตรวจสอบหลักฐานในฐานขอมลูและคุณสมบัต ิ
    ของผูท่ีจะสมรสท้ังสองฝายดังน้ี 
    2.1 ชายและหญิงมีอายุครบ 17 ปบริบูรณ 
    2.2 ชายหรือหญิงไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือเปน 
          บุคคลท่ีศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ 
    2.3 ชายหญิงไมเปนญาติสืบสายโลหติกัน 
    2.4 ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรส 
           กันไมได 
    2.5 ชายหรือหญิงจะสมรสกันในขณะท่ีตนมี 
          คูสมรสอยูไมได 
   2.6 หญิงหมายจะสมรสใหมไดตอเมื่อการสมรส  
         ครั้งกอนสิ้นสุดไปแลวไมนอยกวา 310 วัน  
         เวนแต  
          - คลอดบุตรแลวในระหวางน้ัน 
          - สมรสกับคูสมรสเดิม 
          - มีใบรับรองแพทยวามิไดตั้งครรภ 
          - มีคําสั่งศาลใหสมรส 
 2.7 ชายและหญิงแสดงการยินยอมเปนสาม ี
       ภรรยากันโดยเปดเผยตอหนานายทะเบียน  

 

 

ตรวจสอบหลักฐาน
ถูกตองและคุณสมบัติ

ครบถวนตาม 
ปพพ. ม. 1448-1458 
หนังสือกรมการปกครอง 
ท่ี มท 0310.2/ว 1170 
ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2543 และหนังสือ 
กรมการปกครอง ท่ี 

มท 0309.3/ว 3660 
ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 

2553 
 

 

- 
 

 

นาย
ทะเบียน 

 

 

 

ป.ค.14  
(กรณีบุคคล
ตางดาว) 

 

 
 
 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
      

 2.8 กรณผีูท่ีจะสมรสขอจดทะเบียนฝายใด 
      ฝายหน่ึงหรือท้ังสองฝายเปนบุคคลตางดาว  
      ใหสอบสวนปากคําผูท่ีจะสมรสท้ังสองฝาย 
      ตามแบบ ป.ค.14 ดังน้ี 

     2.8.1 ฝายท่ีเปนบุคคลตางดาว สอบสวน 
                 ใหไดขอเท็จจริงวา ผูรองขอจดทะเบียน 
              เปนใคร อยูท่ีไหน สัญชาติอะไร  
              อาชีพอะไร มีรายไดเทาใด และเขามา  
                    อยูในประเทศไทยนานเทาใดแลว  เมื่อ 
              จดทะเบียนสมรสแลวจะไปอยูท่ีไหน 
    2.8.2 ฝายท่ีเปนคนไทย สอบสวนเก่ียวกับ 
             พฤติการณการอยูกินฉันสามีภริยา 
             กับคูสมรสท่ีเปนคนตางดาววาม ี
             เจตนาทุจริตในการสมรสหรือไม 
             อยางไร เชน พฤติกรรมกอนและ  
            หลังการจดทะเบียนสมรส 

  - กรณีหลักฐานถูกตองและคณุสมบัต ิ
    ครบถวนพิจารณาอนุญาต 
  - กรณีหลักฐานไมถูกตองหรือคณุสมบัต ิ
    ไมครบถวนใหแจงผูรองทราบหรือเรียก 
    หลักฐานเพ่ิมเตมิหรือแกไขใหถูกตอง       
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 ช่ัวโมง  
 

(ไมรวม
ระยะเวลา
เดินทางไป
สถานท่ี 

จดทะเบียน

สมรส) 

 

 

3. การพิจารณาอนุญาต 
    3.1 อนุญาต  
          3.1.1 แจงผูยื่นคํารองทราบ และนัดหมาย 
                   การเดินทางไปจดทะเบียนสมรส  
                   ซึ่งผูรองตองจัดพาหนะรับสง หรือ 
                   จายคาพาหนะใหกับนายทะเบียน 
                   ตามสมควร  
          3.1.2 การไปดาํเนินการในวันจดทะเบียนสมรส 
                 - พิมพคํารองตามแบบพิมพ (คร.1) 
                 - พิมพขอความในทะเบียนสมรส      
                     (คร.2) และใบสําคัญการสมรส (คร.3)  
                   หากผูรองท้ังสองฝายประสงคจะให 
                   บันทึกขอตกลงเก่ียวกับทรัพยสิน 
                   หรือเรื่องอ่ืน ใหนายทะเบียนบันทึก 
                     ไวในชองบันทึก 
                - เดินทางไปสถานท่ีจดทะเบียนสมรส  
                   และใหผูรอง  ผูใหความยินยอม  
                   (ถามี)  พยาน  นายทะเบียน 
                     ลงลายมือช่ือในเอกสารการ 
                 จดทะเบียนสมรส   
                - เก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส 
                  นอกสํานักทะเบียน 200 บาท 
                - มอบใบสําคัญการสมรส (คร. 3)   
                  ใหแกคูสมรสฝายละหน่ึงฉบับ 
        3.1.3  จดัเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ  
   3.2 ไมอนุญาต 
         - แจงผูรองทราบพรอมเหตุผลท่ีไมอาจ 
           ดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณ 
           คําสั่งภายใน 15 วัน รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง 

 

 - บันทึกผลการพิจารณา 
   และลงลายมือช่ือ 
   นายทะเบียนในคํารอง 
 - ตรวจสอบความถูกตอง 
   ของทะเบียนสมรส      
  (คร.2) และใบสําคัญการ 
  สมรส (คร.3) และ 
  ลายมือช่ือของผูรอง  
  ผูใหความยินยอม(ถามี) 
  และพยาน ตามระเบียบฯ    
  ขอ 13 

 

 

 

- ผูรองตรวจสอบ   
   ใบสําคัญ 
   การสมรส (คร.3) 
   ใหถูกตอง  
   ครบถวน 

  - ผูรับบริการและ 
    ผูบังคับบัญชา 
    สุมจับเวลา      
  การใหบริการ 

 

 

นาย
ทะเบียน 

 

  

 

- คํารอง   
  (คร.1) 
- ทะเบียน  

สมรส 
(คร.2) 

- ใบสําคัญ 
  การ 

สมรส 
(คร.3)  

  - ใบเสร็จรับ 
    เงินคา 
    ธรรมเนียม 

 

 

 

การพิจารณาอนุญาต 

มอบเอกสาร 

เก็บคาธรรมเนียม 

- เดินทางไปสถานท่ี 
  จดทะเบียนสมรส 
- จดทะเบียนสมรส 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.3 การจดทะเบียนการหยา 

 
                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

1 

 
 

 

- 
 

1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
    กดบัตรคิว 
    1.1 ตรวจสอบหลักฐาน    

         1.1.1 บัตรประจําตัวของผูรอง     
          1.1.2 สําเนาทะเบียนบาน 
          1.1.3 หลักฐานการสมรส  
          1.1.4 หนังสือสัญญาหยาหรือขอตกลงการหยา 
                   ท่ีมีพยานลงลายมือช่ืออยางนอย 2  คน 
          1.๑.๕ หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล  
                   (ถามี) 
          1.1.๖ พยาน 2 คน 
    1.2 กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป 
 

 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวนตาม  

ปพพ. ม. 1514-1522 
ระเบียบฯ ขอ  8 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- 
 

1. ประมวลกฎหมาย 
    แพงและพาณิชย  
    บรรพ 5  มาตรา 
    1514-1522 
2.  พระราชบัญญัติ   
    จดทะเบียนครอบครัว  
    พ.ศ. 2478  
    (รวมฉบับแกไข 
    เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 
    พ.ศ. 2533) มาตรา  
    8, 18 
3. ระเบียบกระทรวง 
    มหาดไทยวาดวย 
    การจดทะเบียน   
    ครอบครัว พ.ศ.  
    2541 ขอ  
    6, 8, 20,22 

 

 
 

2 

 
 

50 นาที 
 

 

2. พิมพคํารองตามแบบพิมพ (คร. 1) และใหผูรอง 
    ลงลายมือช่ือในคํารอง 
  
 

 

ตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของ

รายการและลายมือช่ือ 
ผูรองในคํารอง (คร. 1 ) 
ตามระเบียบฯ ขอ 8 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

คํารอง 
(คร.1) 

 
 
 
 
 
 

  พิมพคํารอง 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 

 
3 

  
 

3. ตรวจสอบหลักฐานในฐานขอมลูและคุณสมบัต ิ
    ของผูรอง ดังน้ี 
    - คูหยาแสดงความยินยอมท่ีจะจดทะเบียนการ 
      หยา กรณีหยาตามคําพิพากษาของศาลใหใช 
      คําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงตอนายทะเบียน 

    - กรณีหลักฐานถูกตองและคณุสมบัต ิ
       ครบถวนพิจารณาอนุญาต 
     - กรณีหลักฐานไมถูกตองหรือคุณสมบัต ิ
       ไมครบถวนใหแจงผูรองทราบหรือเรยีก 
       หลักฐานเพ่ิมเติมหรือแกไขใหถูกตอง     
 

 

ตรวจสอบหลักฐาน
ถูกตองและคุณสมบัติ

ครบถวนตาม 
ปพพ. ม. 1514-1522 
ระเบียบฯ ขอ 20, 22 

 

- 
 

นาย
ทะเบียน 

 

 

 

 
 
 

4 

 
 
 
 

 

4. การพิจารณาอนุญาต 
    4.1 อนุญาต ดําเนินการจดทะเบียนการหยา 
          4.1.1  นายทะเบียนช้ีแจงผลของการ 
                    จดทะเบียนการหยาใหผูรองทราบ 
          4.1.2  จัดเก็บ (scan) คํารองและเอกสาร 
                    ท่ีเก่ียวของ   
          4.1.3  พิมพขอความในทะเบียนการหยา  
                    (คร. 6)  และใบสําคัญการหยา  
                    (คร. 7)  หากผูรองท้ังสองฝาย 
                    ประสงคใหบันทึกขอตกลงเก่ียวกับ 
                    ทรัพยสิน อํานาจการปกครองบุตร 
                    หรือเรื่องอ่ืน ใหนายทะเบียนบันทึก 
                    ไวในชองบันทึก 

 4.1.4 ผูรองและพยานลงลายมือช่ือใน 
          ทะเบียนการหยา (คร. 6)   

           4.1.5  นายทะเบียนลงลายมือช่ือใน     
                     ทะเบียนการหยา (คร. 6)  และ 
                     ใบสําคัญการหยา (คร. 7)  
             

 

 - ตรวจสอบความถูกตอง   
   ของคํารอง (คร.1) กับ 
   หลักฐาน  
- บันทึกผลการพิจารณา 
  และลงลายมือช่ือ 
  นายทะเบียนใน 
  คํารอง (คร.1) 

 

 

- ผูรองตรวจสอบ   
   ใบสําคัญ 
   การหยา (คร.7) 
   ใหถูกตอง  
   ครบถวน 

  - ผูรับบริการและ 
    ผูบังคับบัญชา 
    สุมจับเวลา      
  การใหบริการ 

 

นาย
ทะเบียน 

 

  

- ทะเบียน  
การหยา
(คร.6) 

- ใบสําคัญ 
  การหยา   
  (คร.7)  

 

 

มอบเอกสาร 

จดทะเบียน 
การหยา 

 

การพิจารณาอนุญาต 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
 

 
 

 
 

            4.1.6 มอบใบสําคญัการหยา (คร. 7)   
                     ใหแกคูหยาฝายละหน่ึงฉบับ 
           4.1.7  จัดเก็บ (scan) ทะเบียนการ 
                     หยา (คร.6)   
4.2 ไมอนุญาต 
         - แจงผูรองทราบพรอมเหตุผลท่ีไมอาจ 
           ดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณ 
           คําสั่งภายใน 15 วัน รวมท้ังบันทึกลงใน 
           คํารอง 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.4 การจดทะเบียนการหยา กรณีการหยาตางสํานักทะเบียน 
(ผูรองขอจดทะเบียนการหยาโดยความยินยอมแตอางวาอีกฝายหน่ึงไมสามารถมาย่ืนคํารอง ณ  สํานักทะเบียนแหงเดียวกันได ) 

สํานักทะเบียนแหงแรก  
                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

1 

 
 

 

 - 
 

1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
    กดบัตรคิว 

    1.1 ตรวจสอบหลักฐาน    

         1.1.1 บัตรประจําตัวของผูรอง     
          1.1.2 สําเนาทะเบียนบาน 
          1.1.3 หลักฐานการสมรส  
          1.1.4 หนังสือสัญญาหยาหรือขอตกลงการหยา 
                   ท่ีมีพยานลงลายมือช่ืออยางนอย 2 คน 
          1.๑.๕ หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล   
                   (ถามี) 
           1.1.๖ พยาน 2 คน 
     1.2 กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป 
 

 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวนตาม  

ปพพ. ม. 1514-1522 
ระเบียบฯ ขอ  8 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- 
 

1. ประมวลกฎหมาย 
    แพงและพาณิชย  
    บรรพ 5  มาตรา 
    1514-1522 
2.  พระราชบัญญัติ   
    จดทะเบียนครอบครัว  
    พ.ศ. 2478  
    (รวมฉบับแกไข 
    เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 
    พ.ศ. 2533) มาตรา  
    8, 18 
3. ระเบียบกระทรวง 
    มหาดไทยวาดวย 
    การจดทะเบียน   
    ครอบครัว พ.ศ.  
    2541 ขอ  
    6, 8, 21 

 

 
 

2 

 
 

 1 ช่ัวโมง 
 

 

2. พิมพคํารองตามแบบพิมพ (คร. 1) และใหผูรอง 
    ลงลายมือช่ือในคํารอง 
  
 
 

 

ตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของ

รายการและลายมือช่ือ 
ผูรองในคํารอง (คร. 1 ) 

ตามระเบียบฯ  
ขอ 8, 21 ก (1) 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

คํารอง 
(คร.1) 

 

 
3 

 
 

3.  ตรวจสอบหลักฐานในฐานขอมูล และสอบสวน 
    บันทึกปากคําผูรองตามแบบ ป.ค.14 ใหปรากฏ 
    วาเปนผูยื่นคํารองกอนและอีกฝายจะไป 
    ยื่นคํารองภายหลัง ณ สํานักทะเบียนแหงใด 

 

บันทึก ป.ค. 14 
ถูกตองและครบถวน 

ตามระเบียบฯ 
ขอ 21 ก (2) 

 

- 
 

นาย
ทะเบียน 

 

 

ป.ค.14 

 

สอบสวนบันทึกปากคํา
 

  พิมพคํารอง 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
 - กดบัตรคิว 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 

 
 

 

4. การพิจารณาอนุญาต 
    4.1 อนุญาต ดําเนินการจดทะเบียนการหยา 
          4.1.1  นายทะเบียนช้ีแจงผลของการ 
                    จดทะเบียนการหยาใหผูรองทราบ  
          4.1.2  จัดเก็บ (scan) คํารองและเอกสาร 
                    ท่ีเก่ียวของ   
          4.1.3  ลงรายการของผูรองในทะเบียน 
                    การหยา (คร.6) ซึ่งแยกใชตางหาก  
                    สวนรายการของฝายท่ีมไิดมาให 
                    ลงเฉพาะรายการท่ีทราบ 

 4.1.4 ผูรองและพยานลงลายมือช่ือใน 
          ทะเบียนการหยา (คร. 6) สําหรับ 
           ชองลายมือช่ือของผูรองฝายท่ี 
           มิไดมา ใหระบุวาจะลงลายมือช่ือ  
           ณ สํานักทะเบียนแหงใด  

           4.1.5  นายทะเบียนลงลายมือช่ือใน     
                     ทะเบียนการหยา (คร. 6)   
           4.1.6  ระบุขอความไวท่ีตอนบนดานขวา 
                     ของหนาทะเบียนวา “ตางสํานัก 
                     ทะเบียน” 

4.1.7  แจงใหผูรองทราบวาการหยา 
                     ดังกลาวจะมีผลเมื่อคูหยาอีกฝาย 
                      ไดลงลายมือช่ือ ณ สํานักทะเบียน 
                         แหงท่ีสอง และนายทะเบียนแหง 
                     ท่ีสองไดรับจดทะเบียนการหยาแลว 
  

 

 

 - ตรวจสอบความถูกตอง   
   ของคํารอง (คร.1) กับ 
   หลักฐาน  
 - บันทึกผลการพิจารณา 
   และลงลายมือช่ือ 
   นายทะเบียนใน 
   คํารอง (คร.1) 

 

 

 

  - ผูรับบริการและ 
    ผูบังคับบัญชา 
    สุมจับเวลา      
  การใหบริการ 

 

 

นาย
ทะเบียน 

 

 

- ทะเบียน  
การหยา
(คร.6) 

 

 

 

สงเอกสารให 
สํานักทะเบียนแหงท่ีสอง 

 

จดทะเบียน 
การหยา 

แจงผูรองทราบถึงการ
ดําเนินการข้ันตอไป 

ไดรับเอกสารจาก 
สํานักทะเบียนแหงท่ีสอง 

 แจงผูรองมารับเอกสาร 

 

 

การพิจารณาอนุญาต 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

                        

     4.1.8  สงเอกสารสําเนาคาํรอง สําเนา 
              ทะเบียนการหยา สาํเนาหลักฐาน 
              ตามขอ 1.1.1-1.1.5 ของผูรอง    
              ไปยังสํานักทะเบียนตามท่ีผูรอง  
              แจงวาอีกฝายหน่ึงจะไปยื่นคํารอง          
              ในกรณีท่ีอีกฝายหน่ึงจะไปยื่น 
              คํารองภายหลัง ณ สาํนักทะเบียน 
              ในตางประเทศ ใหสงเอกสาร 
              ดังกลาวไปยังสํานักทะเบียนกลาง 
              เพ่ือดําเนินการตอไป 

4.1.9  เมื่อไดรับแจงผลการจดทะเบียน 
          จากสํานักทะเบียนแหงท่ีสอง 
          แลว ใหแจงผูรองมารับ 
          ใบสําคัญการหยา (คร.7)      
          กรณีไดรับแจงจากสํานัก 
          ทะเบียนแหงท่ีสองวาคูหยาอีก 
          ฝายหน่ึงไมประสงคจะ 
          จดทะเบียนการหยา หรือ 
          นายทะเบียนมิไดรับคํารอง 
          ของบุคคลดังกลาว ใหแจง 
          ผูรองทราบ 

   4.2 ไมอนุญาต 
         - แจงผูรองทราบพรอมเหตุผลท่ีไมอาจ 
           ดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณ 
           คําสั่งภายใน 15 วัน รวมท้ังบันทึกลงใน 
           คํารอง 
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สํานักทะเบียนแหงท่ีสอง 
 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 
 
 

1 

 
 

 

- 
 

1. เมื่อไดรับเอกสารจากสาํนักทะเบียนแหงแรกแลว 
    ใหแจงคูหยาฝายท่ียังมิไดลงลายมือช่ือทราบเพ่ือ 
    ยื่นคํารองขอจดทะเบียนการหยา  หากคูหยา 
    ฝายท่ียังมิไดลงลายมือช่ือไมประสงคจะจดทะเบียน 
    การหยา หรือนายทะเบียนมไิดรับคํารองภายใน         
    60 วัน นับแตวันท่ีนายทะเบียนไดแจงใหบุคคล 
    ดังกลาวทราบ ใหแจงสํานักทะเบียนแหงแรก   
    และผูรองทราบเพ่ือดาํเนินการตอไป   
 
  

 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวนตาม  

ระเบียบฯ  
ขอ 21 ข (1), (7)  

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

-  

 
 
 
 

2 

 
 

 
 

 

 1 ช่ัวโมง 
 

 

2. คูหยาฝายท่ียังมไิดลงลายมือช่ือยืนยันท่ีจะขอ 
    จดทะเบียนการหยา  

    - พิมพคํารองตามแบบพิมพ (คร. 1) และให 
       ผูรองลงลายมือช่ือในคํารอง 
    - ตรวจสอบคํารอง หลักฐานบัตรประจําตัว 
      ทะเบียนบานของผูรอง และใหผูรองตรวจสอบ 
      ความถูกตองของสําเนาหลักฐานการจดทะเบียนสมรส 
      รวมท้ังสําเนาหนังสือสัญญาหยาท่ีไดรับจากสํานัก 
      ทะเบียนแหงแรก      

 
 
 

 

ตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของ

รายการและลายมือช่ือ 
ผูรองในคํารอง (คร. 1 ) 

ตามระเบียบฯ  
ขอ 8, 21 ข (2) 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

คํารอง 
(คร.1) 

 
 
 
 

ไดรับเอกสารจาก 
สํานักทะเบียนแหงแรก 

และแจงคูหยา 
อีกฝายหนึ่งทราบ 

 

พิมพคํารอง 
และตรวจสอบหลักฐาน 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 

 
 

3. การพิจารณาอนุญาต 
    3.1 อนุญาต ดําเนินการจดทะเบียนการหยา 
          3.1.1  นายทะเบียนช้ีแจงผลของการ 
                    จดทะเบียนการหยาใหผูรองทราบ 
          3.1.2  จัดเก็บ (scan) คํารองและเอกสาร 
                    ท่ีเก่ียวของ   
          3.1.3  พิมพขอความในทะเบียนการหยา  
                    (คร.6) และใบสําคัญการหยา  (คร.7)  
                    หากผูรองท้ังสองฝายประสงคให 
                    บันทึกขอตกลงเก่ียวกับทรัพยสิน 
                    อํานาจการปกครองบุตรหรือเรื่องอ่ืน     
                        ใหนายทะเบียนบันทึกไวในชองบันทึก 

 3.1.4 ผูรองและพยานลงลายมือช่ือใน 
          ทะเบียนการหยา (คร. 6) สําหรับ 
           ชองลายมือช่ือของผูรองฝายท่ี 
           มิไดมา ใหระบุวาจะลงลายมือช่ือ  
           ณ สํานักทะเบียนแหงใด  

           3.1.5 ระบุขอความไวท่ีตอนบนดานขวา 
                     ของหนาทะเบียนวา “ตางสํานัก 
                     ทะเบียน” 
           3.1.6  นายทะเบียนลงลายมือช่ือใน     
                     ทะเบียนการหยา (คร. 6)  และ 
                     ใบสําคัญการหยา (คร. 7)  
           3.1.7  มอบใบสําคญัการหยา (คร. 7)   
                     ใหผูรองหน่ึงฉบับ 

 
 

 

- ตรวจสอบความถูกตอง   
   ของคํารอง (คร.1) กับ 
   หลักฐาน  
 - บันทึกผลการพิจารณา 
   และลงลายมือช่ือ 
   นายทะเบียนใน 
   คํารอง (คร.1) 

 

 

- ผูรองตรวจสอบ   
   ใบสําคัญ 
   การหยา (คร.7) 
   ใหถูกตอง  
   ครบถวน 

  - ผูรับบริการและ 
    ผูบังคับบัญชา 
    สุมจับเวลา      
  การใหบริการ 

 

นาย
ทะเบียน 

 

  

- ทะเบียน  
การหยา
(คร.6) 

- ใบสําคัญ 
  การหยา   
  (คร.7)  

 

 

 
 

จดทะเบียน 
การหยา 

สงเอกสารไป 
สํานักทะเบียนแหงแรก

 

มอบเอกสาร 

 

การพิจารณาอนุญาต 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
   

 

            3.1.8   จัดเก็บ (scan) ทะเบียนการหยา  
          (คร.6)   
3.1.9  สงเอกสารใบสาํคัญการหยา  
          (คร.7) อีกหน่ึงฉบับและสาํเนา 
          ทะเบียนการหยา (คร.6)ไปยัง 
          สํานักทะเบียนแหงแรก  หากสํานัก 
             ทะเบียนดังกลาวเปนสํานักทะเบียน 
           ในตางประเทศ ใหสงเอกสาร 
          ดังกลาวไปยังสํานักทะเบียนกลาง 
          เพ่ือดําเนินการตอไป 

     3.2 ไมอนุญาต 
         - แจงผูรองทราบพรอมเหตุผลท่ีไมอาจ 
           ดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณ 
           คําสั่งภายใน 15 วัน รวมท้ังบันทึกลงใน 
           คํารอง 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 
3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.5 การจดทะเบียนรับรองบุตร  กรณีในสํานักทะเบียน 

 
                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

1 

 
 

-  

1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
    กดบัตรคิว 
    1.1 ตรวจสอบหลักฐาน    

         1.1.1 บัตรประจําตัวของผูรอง   
         1.1.2 สําเนาทะเบียนบาน สูติบัตร   
                  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว - ช่ือสกุล   
                  (ถามี) 
          1.1.3 เด็กและมารดาเดก็ใหความยินยอม   
                   และมาดวยตนเอง    
          1.1.4 หนังสือใหความยนิยอมในการจด 
                   ทะเบียน (กรณีเดก็หรือมารดาเด็ก  
                   ไมไดมาใหความยนิยอมดวยตนเอง) 
          1.1.5 คําพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลอันถึงท่ีสดุ 
                      ใหบิดาจดทะเบียนรับรองบุตรและ 
                      คาํรับรองวาถูกตอง (กรณศีาลม ี
                      คาํพิพากษา หรือคาํสั่งศาล) 
          1.1.๖ พยาน 2 คน 
    1.2 กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป 
 

 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวนตาม  

ปพพ. ม. 1547-1548 
ระเบียบฯ ขอ  8, 

23, 24, 25 
 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- 
 

1. ประมวลกฎหมาย 
    แพงและพาณิชย  
    บรรพ 5  มาตรา 
    1547-1548 
2.  พระราชบัญญัติ   
    จดทะเบียนครอบครัว  
    พ.ศ. 2478  
    (รวมฉบับแกไข 
    เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 
    พ.ศ. 2533) มาตรา  
    19 
3. ระเบียบกระทรวง 
    มหาดไทยวาดวย 
    การจดทะเบียน   
    ครอบครัว พ.ศ.  
    2541 ขอ  
    6, 8, 23, 24,  
    25, 46 

  
 

2 

 
 

50 นาที 
 

 

2. พิมพคํารองตามแบบพิมพ (คร. 1) และใหผูรอง 
    ลงลายมือช่ือในคํารอง 
  
 
 

 

ตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของ

รายการและลายมือช่ือ 
ผูรองในคํารอง (คร. 1 ) 
ตามระเบียบฯ ขอ 8 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

คํารอง 
(คร.1) 

 

  พิมพคํารอง 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 

 
3 

  
 

3. ตรวจสอบหลักฐานในฐานขอมูล และคณุสมบัติ ดังน้ี  
    3.1 ผูรองขอจดทะเบียน เด็กและมารดาเด็กแสดง 
            ความยินยอมไมคัดคานในการรองขอจดทะเบียน 
    3.2 ถาเด็กและมารดาเด็กไมคดัคานหรือไมให 
          ความยินยอมภายใน 60 วัน หรือ 180 วัน 
          กรณีเด็กหรือมารดาเด็กอยูนอกประเทศ 
          ไทยนับแตวันแจงตองมีคําพิพากษาของศาล 
    3.3 คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดซึ่ง 
          ผูรองนํามาแสดงตอนายทะเบียน 

 

     - กรณีหลักฐานถูกตองและคณุสมบัต ิ
       ครบถวนพิจารณาอนุญาต 
     - กรณีหลักฐานไมถูกตองหรือคุณสมบัต ิ
       ไมครบถวนใหแจงผูรองทราบหรือเรยีก 
       หลักฐานเพ่ิมเติมหรือแกไขใหถูกตอง     
 
 

 

ตรวจสอบหลักฐาน
ถูกตองและคุณสมบัติ

ครบถวนตาม 
ปพพ. ม. 1547-1548 

และระเบียบฯ  
ขอ 24-25 

 

 

- 
 

นาย
ทะเบียน 

 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
 
 

4 

 

 
 

 

4. การพิจารณาอนุญาต 
    4.1 อนุญาต ดําเนินการจดทะเบียนรับรองบุตร 
          4.1.1 จัดเก็บ (scan) คํารองและเอกสาร 
                   ท่ีเก่ียวของ   
          4.1.2 พิมพขอความในทะเบียนรับรองบุตร  
                  (คร. 11) และบันทึกรายละเอียดตาง ๆ  
                       ไวในชองบันทึก เพ่ือใหผูรอง  ผูให 
                       ความยินยอม (ถามี) พยานลงลายมือช่ือ 
                       ในทะเบียนรับรองบุตร (คร.11)   
          4.1.3 นายทะเบียนลงลายมือช่ือใน 
                   ทะเบียนรับรองบุตร (คร. 11)   
          4.1.4  จัดเก็บ (scan) ทะเบียนรับรองบุตร    
                        (คร.11)   
          4.1.5 คัดและรับรองสําเนาทะเบียนรับรองบุตร  
                       (คร. 11)  (กรณีผูรองประสงค) 
          4.1.6 เก็บคาธรรมเนียมการคัดและรับรอง 
                   สําเนาทะเบียน ฉบับละ 10 บาท 
          4.1.7 มอบสําเนาทะเบียนรับรองบุตร  
                    (คร. 11) ใหแกผูรอง 
   4.2 ไมอนุญาต 
         - แจงผูรองทราบพรอมเหตุผลท่ีไมอาจ 
           ดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณ 
           คําสั่งภายใน 15 วัน รวมท้ังบันทึกลงใน 
           คํารอง 
 

 

 - ตรวจสอบความถูกตอง   
   ของคํารอง (คร.1) กับ 
   หลักฐาน  
 - บันทึกผลการพิจารณา 
   และลงลายมือช่ือ 
   นายทะเบียนใน 
   คํารอง (คร.1) 

 

 

- ผูรองตรวจสอบ   
   สําเนา 
   ทะเบียนรับรอง    
   บุตร (คร.11) 
   ใหถูกตอง  
   ครบถวน 

  - ผูรับบริการและ 
    ผูบังคับบัญชา 
    สุมจับเวลา      
  การใหบริการ 

 

นาย
ทะเบียน 

 

  

-  ทะเบียน  
รับรองบุตร 
(คร.11) 

-  สําเนา  
   ทะเบียน  

รับรองบุตร 
(คร.11) 

- ใบเสร็จ 
  รับเงินคา 
  ธรรมเนียม 

 

 
 

มอบเอกสาร 

จดทะเบียนรับรองบุตร 

คัดและรับรองสาํเนา 
 

เก็บคาธรรมเนียม 

 

การพิจารณาอนุญาต 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.6 การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีนอกสํานักทะเบียน 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

 
 
 
1 

 
 

 

- 
 

การย่ืนคํารองเพ่ือขอใหนายทะเบียนออกไป
จดทะเบียนรับรองบุตรนอกสํานักทะเบียน 
1. ยื่นคํารองพรอมหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ      
    กดบัตรคิว 

1.1 ตรวจสอบหลักฐาน    

         1.1.1 คํารองขออนุญาตการตาง ๆ ซึ่งตอง 
                   ระบุวา จะใหนายทะเบียนออกไป 
                   จดทะเบียนรับรองบุตรในวัน เวลา  
                   และสถานท่ีใด   
             1.1.2 บัตรประจาํตัวของผูยื่นคํารอง และ 
                   หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ 
                    อํานาจ) 
          1.1.3 บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียน 
                    บานของบิดา  
         1.1.4  สูติบัตร  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว –  
                   ช่ือสกุล  ของเด็ก (ถามี) 
         1.1.5  บัตรประจําตัวของเด็กและมารดา 
         1.1.6  หนังสือใหความยนิยอมของเด็ก 
                   และมารดา (กรณไีมไดมาใหความ 
                   ยินยอมดวยตนเอง) 
         1.1.7  คําพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลอันถึง 
                     ท่ีสดุ ใหบิดาจดทะเบียนรบัรองบุตร 
                     และคํารับรองวาถูกตอง (กรณีศาลม ี
                     คําพิพากษา หรือคาํสั่งศาล) 
        1.1.8 พยาน 2 คน 
    1.2 กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป 
 

 

ตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของ

รายการและลายมือช่ือ 
ผูรองในคํารอง 

ตามระเบียบฯ ขอ 26 
หลักฐานเอกสาร

ครบถวนตาม  
ปพพ. ม. 1547-1548 

ระเบียบฯ ขอ 8, 
23, 24, 25 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

คํารอง 
ขออนุญาต   
การตาง ๆ 

 

1. ประมวลกฎหมาย  
    แพงและพาณิชย  
    บรรพ 5  มาตรา 
    1547 – 1548 
2. พระราชบัญญัติ   
    จดทะเบียน  
     ครอบครัว  พ.ศ.  
    2478 (รวมฉบับ 
    แกไข เพ่ิมเติมถึง 
    ฉบับท่ี 3  พ.ศ.  
    2533) มาตรา  
    19 
3. กฎกระทรวง 
    มหาดไทย  
   ออกตามความใน 
   พระราชบัญญัติ 
   จดทะเบียนครอบครัว  
   พ.ศ. 2478 แกไข 
   เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6)  
   พ.ศ. 2522 ขอ 12 
4. ระเบียบกระทรวง 
   มหาดไทยวาดวย 
   การจดทะเบียน   
   ครอบครัว  พ.ศ.   
   2541 ขอ 6, 8,    
   23, 24, 25, 26,  
   46 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 

 
 
 
2 
 

 
 

30 นาที  
 
 

 

 

2. ตรวจสอบหลักฐานในฐานขอมูล และคณุสมบัติ ดังน้ี  
    2.1 ผูรองขอจดทะเบียน เด็กและมารดาเด็กแสดง 
            ความยินยอมไมคัดคานในการรองขอจดทะเบียน 
    2.2 ถาเด็กและมารดาเด็กไมคดัคานหรือไมให 
          ความยินยอมภายใน 60 วัน หรือ 180 วัน 
          กรณีเด็กหรือมารดาเด็กอยูนอกประเทศ 
          ไทยนับแตวันแจงตองมีคําพิพากษาของศาล 
    2.3 คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดซึ่ง 
          ผูรองนํามาแสดงตอนายทะเบียน 

     - กรณีหลักฐานถูกตองและคณุสมบัต ิ
       ครบถวนพิจารณาอนุญาต 
     - กรณีหลักฐานไมถูกตองหรือคุณสมบัต ิ
       ไมครบถวนใหแจงผูรองทราบหรือเรยีก 
       หลักฐานเพ่ิมเติมหรือแกไขใหถูกตอง     
 
 

 

 

ตรวจสอบหลักฐาน
ถูกตองและคุณสมบัติ

ครบถวนตาม 
ปพพ. ม. 1547-1548 

และระเบียบฯ  
ขอ 24-25 

 

 

- 
 

 

นาย
ทะเบียน 

 

  

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
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ท่ี 
 
 

 

ผังกระบวนการ 
 
 

 

ระยะเวลา 
 
 

 

รายละเอียดงาน 

 

 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
 
 

ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

 
 

ผูรับ   
ผิดชอบ 

 
 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
 

 

เอกสารอางอิง 
 
 

 
 
 
3 

 
 
 
 

 

1 ช่ัวโมง  
 

(ไมรวม
ระยะเวลา
เดินทางไป
สถานท่ี 

จดทะเบียน
รับรองบุตร) 

 

 

 

3. การพิจารณาอนุญาต 
    3.1 อนุญาต  
          3.1.1 แจงผูยื่นคํารองทราบ และนัดหมาย 
                    การเดินทางไปจดทะเบียนรับรองบุตร  
                    ซึ่งผูรองตองจัดพาหนะรับสง หรือ 
                    จายคาพาหนะใหกับนายทะเบียน 
                    ตามสมควร 
          3.1.2  การไปดําเนินการในวันจดทะเบียน 
                    รับรองบุตร 
                 - พิมพคํารองตามแบบพิมพ (คร.1) 
                 - พิมพขอความในทะเบียนรับรองบุตร      
                     (คร.11) และบันทึกรายละเอียด 
                    ตาง ๆ ไวในชองบันทึก 
                 - เดินทางไปสถานท่ีจดทะเบียน 
                    รับรองบุตร  และใหผูรอง   
                    ผูใหความยินยอม (ถามี)  
                     พยาน  นายทะเบียนลงลายมือช่ือ 
                      ในเอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตร   
                 - เก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียน 
                   รับรองบุตรนอกสํานักทะเบียน 200บาท 
                       -  จัดเก็บ (scan) เอกสารท่ีเก่ียวของ   
                - คัดและรับรองสําเนาทะเบียนรับรองบุตร  
                      (คร. 11)  (กรณีผูรองประสงค) 
                - เก็บคาธรรมเนียมการคัดและรับรอง 
                  สําเนาทะเบียน ฉบับละ 10 บาท 
                - มอบสําเนาทะเบียนรับรองบุตร  
                    (คร. 11) ใหแกผูรอง    

 

 

 - บันทึกผลการพิจารณา 
   และลงลายมือช่ือ 
   นายทะเบียนใน 
   คํารอง  
 - ตรวจสอบความถูกตอง 
   ของทะเบียนรับรองบุตร      
  (คร.11)  และ 
  ลายมือช่ือของผูรอง  
  ผูใหความยินยอม(ถามี) 
  และพยาน ตามระเบียบฯ    
  ขอ 23 

 

 

 

  - ผูรับบริการและ 
    ผูบังคับบัญชา 
    สุมจับเวลา      
  การใหบริการ 

 

 

นาย
ทะเบียน 

 

  

 

- คํารอง   
  (คร.1) 
- ทะเบียน  

รับรองบุตร 
(คร.11) 

- สําเนา 
  ทะเบียน  

รับรองบุตร 
(คร.11) 

 - ใบเสร็จรับเงิน   
    คาธรรมเนียม 

 
 

การพิจารณาอนุญาต 

เก็บคาธรรมเนียม 

- เดินทางไปสถานท่ี 
  จดทะเบียนรับรองบุตร 
- จดทะเบียนรับรองบุตร 

มอบเอกสาร 

คัดและรับรองสาํเนา 
 

เก็บคาธรรมเนียม 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
   

 

     3.2 ไมอนุญาต 
         - แจงผูรองทราบพรอมเหตุผลท่ีไมอาจ 
           ดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณ            
             คําสั่งภายใน 15 วัน รวมท้ังบันทึกลงใน 
             คํารอง 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.7 การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 
 
 

1 

 

 
 

 

- 
 

1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
    กดบัตรคิว 

    1.1 ตรวจสอบหลักฐาน    

         1.1.1 บัตรประจําตัวของผูรอง       
          1.1.2 สําเนาทะเบียนบาน 
          1.1.3 หนังสืออนุมัติใหรบัเด็กเปนบุตร 
                   บุญธรรมจากคณะกรรมการรบัเด็ก 
                   เปนบุตรบุญธรรมกรณผีูจะเปนบุตร 
                   บุญธรรมเปนผูเยาว  (ในเขต    
                   กรุงเทพมหานครหรือชาวตางประเทศ 
                   ท่ีมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทยยื่น 
                   เรื่องราว ณ ศูนยอํานวยการรับเด็ก    
                   เปนบุตรบุญธรรม กรมพัฒนาสังคม  
                   และสวัสดิการ  สวนตางจังหวัดยื่น  
                   เรื่องราวท่ีท่ีวาการอําเภอ หรือ  
                   สํานักงานพัฒนาสังคมและความ  
                   มั่นคงของมนุษยจังหวัด) และตอง 
                   ยื่นคํารองขอจดทะเบียนตอ 
                   นายทะเบียนภายใน 6 เดือน 
                   นับแตวันท่ีไดรับแจงคําอนุมัต ิในกรณี 
                   ท่ีมีพฤติการณพิเศษท่ีทําใหมิอาจ 
                   ดําเนินการจดทะเบียนภายใน 6 เดือน 
                    ได ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตอง 
                    ยื่นคํารองแสดงพฤติการณพิเศษตอ 
                    คณะกรรมการฯ เพ่ือใหพิจารณา 
                    ขยายระยะเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 
                    3 เดือนนับแตวันท่ีพฤติการณพิเศษ 
                   น้ันสิ้นสุดลง           

 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวนตาม  

ระเบียบฯ ขอ 8, 
28, 29, 30 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- 
 

1. ประมวลกฎหมาย 
    แพงและพาณิชย  
    บรรพ 5  มาตรา 
    1598/19, 20,  
    21, 22, 25, 26 
2.  พระราชบัญญัติ   
    จดทะเบียนครอบครัว  
    พ.ศ. 2478  
    (รวมฉบับแกไข 
    เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 
    พ.ศ. 2533)     
    มาตรา  22 
3. พ.ร.บ. การรับเด็ก 
    เปนบุตรบุญธรรม  
    พ.ศ. 2522 (รวม  
    ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
    ถึงฉบับท่ี 3  พ.ศ.  
    2553) มาตรา  
    19, 20, 23 
4. ระเบียบกระทรวง 
    มหาดไทย วาดวย 
    การ จดทะเบียน  
    ครอบครัว  พ.ศ.  
    2541 ขอ 6, 8,  
    28, 29, 30, 46 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว
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ท่ี 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

             1.1.4 ผูใหความยินยอม (ถามี)  
          1.1.5 คําพิพากษาหรือคาํสั่งศาลอนุญาตใหม ี
                      การรับบุตรบุญธรรม  (กรณีม ี

                   คําพิพากษาหรือคําสั่งศาล) 
          1.๑.6 พยาน ๒ คน 

    1.2 กดบัตรควิทะเบียนท่ัวไป 

    

  
 

 

 
2 

 
 
 

 

50 นาที 
 

 

2. พิมพคํารองตามแบบพิมพ (คร. 1) และใหผูรอง 
    ลงลายมือช่ือในคํารอง 
  

 

 

ตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของ

รายการและลายมือช่ือ 
ผูรองในคํารอง (คร. 1 ) 
ตามระเบียบฯ ขอ 8 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

คํารอง 
(คร.1) 

 

 
3 

 
 

 

3. ตรวจสอบหลักฐานในฐานขอมูล และคุณสมบัติ  ดังน้ี  
    4.1 ผูจะขอรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุไมต่ํากวา 
          25 ป  และตองมีอายุแกกวาผูจะเปน 
          บุตรบุญธรรมอยางนอย 15 ป   
    3.2 ผูจะเปนบุตรบุญธรรมมีอายุไมต่ํากวา 15 ป  
          ผูน้ันตองใหความยินยอมดวย   
    3.3 กรณผีูจะเปนบุตรบุญธรรมเปนผูเยาวตอง 
          ไดรับความยินยอมจากบุคคลผูมีอํานาจให 
          ความยินยอมตามกฎหมาย 
    3.4 ผูจะขอรับบุตรบุญธรรม หรือผูท่ีจะเปน 
          บุตรบุญธรรม ถามีคูสมรสตองไดรับความ 
          ยินยอมจากคูสมรสดวย 
    3.5 กรณีผูจะเปนบุตรบุญธรรมเปนผูเยาวตองไดรับ 
          อนุมัติใหจดทะเบียนจากคณะกรรมการฯ กอน      

  

 

 

ตรวจสอบหลักฐาน
ถูกตองและคุณสมบัติ

ครบถวนตาม 
ปพพ. ม. 1598/19, 

20, 21, 22, 25 

 

 

- 

 

 

นาย
ทะเบียน 

 

 

- 

 
 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

  พิมพคํารอง 



                                     
ท่ี 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

        - กรณีหลักฐานถูกตองและคณุสมบัต ิ
       ครบถวนพิจารณาอนุญาต 
     - กรณีหลักฐานไมถูกตองหรือคุณสมบัต ิ
       ไมครบถวนใหแจงผูรองทราบหรือเรยีก 
       หลักฐานเพ่ิมเติมหรือแกไขใหถูกตอง  

   

 

 

 
 
 

4 

 
 

4. การพิจารณาอนุญาต 
    4.1 อนุญาต ดําเนินการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
            4.1.1 จัดเก็บ (scan) คํารองและเอกสาร 
                   ท่ีเก่ียวของ   
          4.1.2 พิมพขอความในทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  
                  (คร. 14) และบันทึกรายละเอียดตาง ๆ  
                       ไวในชองบันทึก เพ่ือใหผูรอง  ผูให 
                       ความยินยอม (ถามี) พยานลงลายมือช่ือ 
                       ในทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (คร.14)   
         4.1.3 นายทะเบียนลงลายมือช่ือใน 
                  ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (คร. 14)  
         4.1.4 จดัเก็บ (scan) ทะเบียนรับบุตร      
                  บุญธรรม (คร. 14)   
         4.1.5 คดัและรับรองสาํเนาทะเบียนรับบุตร   
                      บุญธรรม (คร. 14)  (กรณผีูรองประสงค) 
         4.1.6 เก็บคาธรรมเนียมการคัดและรับรอง 
                  สําเนาทะเบียน ฉบับละ 10 บาท 
         4.1.7 มอบสําเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  
                   (คร. 14) ใหแกผูรอง 
   4.2 ไมอนุญาต 
         - แจงผูรองทราบพรอมเหตุผลท่ีไมอาจ 
           ดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณ 
           คําสั่งภายใน 15 วัน รวมท้ังบันทึกลงใน คํารอง 

 

 - ตรวจสอบความถูกตอง   
   ของคํารอง (คร.1) กับ 
   หลักฐาน  
 - บันทึกผลการพิจารณา 
   และลงลายมือช่ือ 
   นายทะเบียนใน 
   คํารอง (คร.1) 

 
 

 

- ผูรองตรวจสอบ   
  สําเนาทะเบียน 
  รับบุตรบุญธรรม      
   (คร.14) 
   ใหถูกตอง  
   ครบถวน 

  - ผูรับบริการและ 
    ผูบังคับบัญชา 
    สุมจับเวลา      
  การใหบริการ 

 

นาย
ทะเบียน 

 

  

- ทะเบียน  
รับบุตร 
บุญธรรม 
(คร.14) 

- สําเนา   
  ทะเบียน  

รับบุตร 
บุญธรรม 
(คร.14) 

- ใบเสร็จ 
  รับเงินคา 
  ธรรมเนียม 

 
 

มอบเอกสาร 

จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 

คัดและรับรองสาํเนา 
 

เก็บคาธรรมเนียม 

 

การพิจารณาอนุญาต 

- 322- 



 323 - 
3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.8 การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

 
 
1 

 

 
 

 

 

- 
 

1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
    กดบัตรคิว 

    1.1 ตรวจสอบหลักฐาน    

         1.1.1 บัตรประจําตัวของผูรอง       
          1.1.2 สําเนาทะเบียนบาน 
          1.1.3 สําเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม      
          1.1.4 คูกรณีท้ังสองฝายตกลงยินยอมท่ีจะ   
                     เลิกรับบุตรบุญธรรม (กรณี                   
                   บุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแลว) 
          1.1.5 กรณีบุตรบุญธรรมเปนผูเยาว ตอง 
                   ไดรับความยินยอมของบุคคล 
                   ผูมีอํานาจใหความยินยอม และ 
                   มีหนังสือแจงผลการพิจารณา 
                   การขอเลิกรับบุตรบุญธรรมจาก 
                   ศูนยอํานวยการรบัเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
          1.1.6 คําพิพากษาหรือคําสั่งศาลอันถึงท่ีสุด 
                    ใหเลิกรับบุตรบุญธรรม (กรณีม ี
                  คําพิพากษาหรือคําสั่งศาล) 
         1.๑.๗ พยาน ๒ คน 
    1.2 กดบัตรควิทะเบียนท่ัวไป 

 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวนตาม  
กฎกระทรวง 

เรื่องกระบวนการ 
ใหคําปรึกษา 
เยียวยากอน 

เลิกรับบุตรบุญธรรม 
ซึ่งยังเปนเด็ก 
พ.ศ. 2554 

และระเบียบฯ ขอ 8, 
31, 32 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- 
 

1. ประมวลกฎหมาย 
    แพงและพาณิชย  
    บรรพ 5  มาตรา 
    1598/31, 36 
2.  พระราชบัญญัติ   
    จดทะเบียนครอบครัว  
    พ.ศ. 2478  
    (รวมฉบับแกไข 
    เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 
    พ.ศ. 2533)     
    มาตรา  23 
3. พระราชบัญญตัิการ 
    รับเด็กเปนบุตร 
    บุญธรรม พ.ศ.  
    2522 (รวมฉบับ 
    แกไขเพ่ิมเติม 
    ถึงฉบับท่ี 3  พ.ศ.  
    2553) มาตรา  
    31/1 
4. กฎกระทรวง  เรื่อง 
    กระบวนการให 
    คําปรึกษาเยียวยา 
    กอนเลิกรับบุตร 
    บุญธรรมซึ่งยังเปนเดก็  
    พ.ศ. 2554 
 

 
 

2 

 
 

50 นาที 
 

 

2. พิมพคํารองตามแบบพิมพ (คร. 1) และใหผูรอง 
    ลงลายมือช่ือในคํารอง 
  

 

ตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของ

รายการและลายมือช่ือ 
ผูรองในคํารอง (ค.ร 1 ) 
ตามระเบียบฯ ขอ 8 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

คํารอง 
(คร.1)   พิมพคํารอง 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 

 
3 

  
 

3. ตรวจสอบหลักฐานในฐานขอมลู และคณุสมบัต ิ
    ดังน้ี  
    3.1 ผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมตกลง   
          ยินยอมเลิกการรบับุตรบุญธรรม  
    3.2 กรณีบุตรบุญธรรมเปนผูเยาวตองไดรับ 
          ความยินยอมจากบิดามารดา และม ี
          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขอเลิกรบั 
            บุตรบุญธรรมจากคณะกรรมการรับเด็กเปน 

         บุตรบุญธรรม หรือมคีําพิพากษาหรือคําสั่ง 

          ของศาล 

     - กรณีหลักฐานถูกตองและคณุสมบัต ิ
       ครบถวนพิจารณาอนุญาต 
     - กรณีหลักฐานไมถูกตองหรือคุณสมบัต ิ
       ไมครบถวนใหแจงผูรองทราบหรือเรยีก 
       หลักฐานเพ่ิมเติมหรือแกไขใหถูกตอง     
 
 
 
 

 

ตรวจสอบหลักฐาน
ถูกตองและคุณสมบัติ

ครบถวนตาม 
ปพพ. ม.  

1598/31, 36  
พ.ร.บ. การรับเด็กเปน 

บุตรบุญธรรม 
พ.ศ. 2522 

(รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับท่ี 3 
พ.ศ. 2553) 
มาตรา 31/1 
กฎกระทรวง 

เรื่องกระบวนการ 
ใหคําปรึกษา 
เยยีวยากอน 

เลิกรับบุตรบุญธรรม 
ซึ่งยังเปนเด็ก 
พ.ศ. 2554 
และระเบียบฯ  
ขอ 31, 32 

 

- 
 

นาย
ทะเบียน 

 

 

- 
 

5. ระเบียบกระทรวง 
    มหาดไทย วาดวย 
    การ จดทะเบียน  
    ครอบครัว  พ.ศ.  
    2541 ขอ 6, 8,  
    31, 32, 46 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
 
 

4 

 
 

 
 

 

4. การพิจารณาอนุญาต 
    4.1 อนุญาต ดําเนินการจดทะเบียนเลิกรับบุตร 
            บุญธรรม 
          4.1.1 จัดเก็บ (scan) คํารองและเอกสาร 
                   ท่ีเก่ียวของ   
          4.1.2 พิมพขอความในทะเบียนเลิกรับบุตร 
                       บุญธรรม (คร. 17) และบันทึก          
                      รายละเอียดตาง ๆ  ไวในชองบันทึก   
                      เพ่ือใหผูรอง  ผูใหความยินยอม (ถามี)  
                      พยานลงลายมือช่ือในทะเบียนเลิกรับ 
                      บุตรบุญธรรม (คร.17)   
         4.1.3 นายทะเบียนลงลายมือช่ือในทะเบียน 
                  เลิกรับบุตรบุญธรรม (คร. 17)  
         4.1.4 จดัเก็บ (scan) ทะเบียน 
                  เลิกรับบุตรบุญธรรม (คร. 17)  
         4.1.5 คดัและรับรองสาํเนาทะเบียนเลิกรับบุตร   
                      บุญธรรม (คร. 17)  (กรณผีูรองประสงค) 
         4.1.6 เก็บคาธรรมเนียมการคัดและรับรอง 
                  สําเนาทะเบียน ฉบับละ 10 บาท 
         4.1.7 มอบสําเนาทะเบียนเลิกรับบุตร 
                    บุญธรรม (คร. 17) ใหแกผูรอง 
   4.2 ไมอนุญาต 
         - แจงผูรองทราบพรอมเหตุผลท่ีไมอาจ 
           ดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณ 
           คําสั่งภายใน 15 วัน รวมท้ังบันทึกลงใน 
           คํารอง 
 

 

 - ตรวจสอบความถูกตอง   
   ของคํารอง (คร.1) กับ 
   หลักฐาน  
 - บันทึกผลการพิจารณา 
   และลงลายมือช่ือ 
   นายทะเบียนใน 
   คํารอง (คร.1) 

 
 

 

- ผูรองตรวจสอบ   
   สําเนา 
   ทะเบียนเลิกรบั    
   บุตรบุญธรรม     
   (คร. 17) 
   ใหถูกตอง 
   ครบถวน 

  - ผูรับบริการและ 
    ผูบังคับบัญชา 
    สุมจับเวลา      
  การใหบริการ 

 

นาย
ทะเบียน 

 

  

- ทะเบียน  
เลิกรับบุตร 
บุญธรรม 
(คร.17) 

- สําเนา  
  ทะเบียน  

เลิกรับบุตร 
บุญธรรม 
(คร.17) 

- ใบเสร็จ 
  รับเงินคา 
  ธรรมเนียม 

 

 

 
 

มอบเอกสาร 

จดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม 

คัดและรับรองสาํเนา 
 

เก็บคาธรรมเนียม 

 

การพิจารณาอนุญาต 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.9 การบันทึกฐานะแหงครอบครัว 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

 
 
1 

 

 
 

 

 

- 
 

1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
    กดบัตรคิว 

    1.1 ตรวจสอบหลักฐาน    

         1.1.1 บัตรประจําตัวของผูรอง      
          1.1.2 สําเนาทะเบียนบาน 
          1.1.3 หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน 
                     ครอบครัว เชน  สมรส หยา รับบุตร 
                   บุญธรรม ฯลฯ หรือเอกสารอันเปน 
                   หลักฐานแหงการน้ัน ท่ีผูรองมีความ 
                   ประสงคจะใหบันทึก ซึ่งไดรับการ 
                     แปลเปนภาษาไทยและกระทรวงการ 
                     ตางประเทศหรือสถานทูตหรือสถาน 
                     กงสุลไทย สถานทูตหรือสถานกงสุลของ 
                         ประเทศน้ันหรือองคการท่ีรัฐบาลประเทศ 
                         น้ันมอบหมายรับรองคําแปลถูกตองแลว 
          1.๑.๔ พยาน ๒ คน 
    1.2 กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป 
 

 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวนตาม  

ระเบียบฯ ขอ 8, 
36, 37 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- 
 

1.  พระราชบัญญัติ   
    จดทะเบียนครอบครัว  
    พ.ศ. 2478  
    (รวมฉบับแกไข 
    เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 
    พ.ศ. 2533)     
    มาตรา  17 
2. ระเบียบกระทรวง 
    มหาดไทย วาดวย 
    การ จดทะเบียน  
    ครอบครัว  พ.ศ.  
    2541 ขอ 6, 8,  

   36, 37, 46 

 
 

2 

 
 

50 นาที 
 

 

2. พิมพคํารองตามแบบพิมพ (คร. 1) และใหผูรอง 
    ลงลายมือช่ือในคํารอง 
  
 
 

 

ตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของ

รายการและลายมือช่ือ 
ผูรองในคํารอง (คร. 1 ) 
ตามระเบียบฯ ขอ 8 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

คํารอง 
(คร.1) 

 
 
 

  พิมพคํารอง 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว

 

 



                                     
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 

 
3 

  
 

3. ตรวจสอบหลักฐานในฐานขอมลู และคณุสมบัติ  
    ดังน้ี 
    - ฝายใดฝายหน่ึงหรือท้ังสองฝายมีสญัชาติไทย 
      และไดมีการจดทะเบียนครอบครัวตาม 
      กฎหมายตางประเทศ 
     - กรณีหลักฐานถูกตองและคณุสมบัต ิ
       ครบถวนพิจารณาอนุญาต 
     - กรณีหลักฐานไมถูกตองหรือคุณสมบัต ิ
       ไมครบถวนใหแจงผูรองทราบหรือเรยีก 
       หลักฐานเพ่ิมเติมหรือแกไขใหถูกตอง    

 

ตรวจสอบหลักฐาน
ถูกตองและคุณสมบัติ

ครบถวนตาม 
ระเบียบฯ ขอ 36 

 

- 
 

นาย
ทะเบียน 

-  

 
 
 

4 

 

 

 

 

4. การพิจารณาอนุญาต 
    4.1 อนุญาต ดําเนินการบันทึกฐานะแหงครอบครัว  
          4.1.1 จัดเก็บ (scan) คํารองและเอกสาร 
                   ท่ีเก่ียวของ   
          4.1.2 พิมพขอความในทะเบียนฐานะแหง 
                   ครอบครัว (คร. 22) และบันทึก 
                   รายละเอียดตาง ๆ ไวในชองบันทึก 
                      เพ่ือใหผูรองและพยาน ลงลายมือช่ือ 
                        ในทะเบียนฐานะแหงครอบครัว  
                        (คร. 22)   
           4.1.3 นายทะเบียนลงลายมือช่ือในทะเบียน 
                    ฐานะแหงครอบครัว (คร. 22)  
           4.1.5 จัดเก็บ (scan) ทะเบียนฐานะแหง    
                   ครอบครัว (คร. 22)   
           4.1.4 คัดและรบัรองสําเนาทะเบียนฐานะแหง 
                       ครอบครัว (คร. 22) (กรณีผูรองประสงค) 
          4.1.6 เก็บคาธรรมเนียมการคัดและรับรอง 
                  สําเนาทะเบียน ฉบับละ 10 บาท 
         4.1.7 มอบสําเนาทะเบียนทะเบียนฐานะแหง 
                  ครอบครัว (คร. 22) ใหแกผูรอง    

 

 - ตรวจสอบความถูกตอง   
   ของคํารอง (คร.1) กับ 
   หลักฐาน  
 - บันทึกผลการพิจารณา 
   และลงลายมือช่ือ 
   นายทะเบียนใน 
   คํารอง (คร.1) 

 

 

- ผูรองตรวจสอบ   
   สําเนาทะเบียน 
   ฐานะแหง  
   ครอบครัว    
   (คร. 22) 
   ใหถูกตอง  
   ครบถวน 

  - ผูรับบริการและ 
    ผูบังคับบัญชา 
    สุมจับเวลา      
  การใหบริการ 

 

นาย
ทะเบียน 

 

  

- ทะเบียน  
ฐานะแหง
ครอบครัว      
(คร.22) 

- สําเนา  
  ทะเบียน  

ฐานะแหง
ครอบครัว      
(คร.22) 

- ใบเสร็จ 
  รับเงินคา 
  ธรรมเนียม 

มอบเอกสาร 

บันทึกฐานะแหงครอบครัว 

คัดและรับรองสาํเนา 
 

เก็บคาธรรมเนียม 

 

การพิจารณาอนุญาต 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
 

 
 

 
 

   5.2 ไมอนุญาต 
         - แจงผูรองทราบพรอมเหตุผลท่ีไมอาจ 
           ดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณ 
           คําสั่งภายใน 15 วัน รวมท้ังบันทึกลงใน 
           คํารอง 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.10 การบันทึกเพ่ิมเติมในทะเบียนครอบครัว 
 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

1 

 

 
 

 

 

- 
 

1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
    กดบัตรคิว 

    1.1 ตรวจสอบหลักฐาน    

         1.1.1 บัตรประจําตัวของผูรอง       
          1.1.2 เอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
    1.2 กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป 
 

 

 

 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวนตาม  

ระเบียบฯ ขอ  8, 38 
 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- 
 

ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ 
จดทะเบียนครอบครัว  
พ.ศ. 2541 ขอ  8, 
38,  46 

 
 
 

 
 

2 

 
 

50 นาที 
 

 

2. พิมพคํารองตามแบบพิมพ (คร. 1) และใหผูรอง 
    ลงลายมือช่ือในคํารอง 
  
 
 

 

ตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของ

รายการและลายมือช่ือ 
ผูรองในคํารอง (คร.1 ) 
ตามระเบียบฯ ขอ 8 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

คํารอง  
(คร.1) 

 

 
3 

 
 

 

 

3. ตรวจสอบหลักฐานในฐานขอมลู และคณุสมบัติ  
    ดังน้ี 
    - คูกรณฝีายใดฝายหน่ึงหรือท้ังสองฝายรองขอ 
      บันทึกเพ่ิมเติมในทะเบียนท่ีไดลงรายการไวแลว   
     - กรณีหลักฐานถูกตองและคณุสมบัต ิ
       ครบถวนพิจารณาอนุญาต 
     - กรณีหลักฐานไมถูกตองหรือคุณสมบัต ิ
       ไมครบถวนใหแจงผูรองทราบหรือเรยีก 
       หลักฐานเพ่ิมเติมหรือแกไขใหถูกตอง     
 

 

ผูรองขอเปนเจาของ
รายการในทะเบียน 

ตามระเบียบฯ ขอ 38 

 
 

 

- 
  

- 

 
 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว

 

 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

  พิมพคํารอง 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
 

 
 

4 

 
 

 
 

 

4. การพิจารณาอนุญาต 
    4.1 อนุญาต ดําเนินการบันทึกเพ่ิมเติมในทะเบียน   
            ครอบครัว       
          4.1.1 จัดเก็บ (scan) คํารองและเอกสาร 
                   ท่ีเก่ียวของ   
          4.1.2 พิมพขอความท่ีจะบันทึกเพ่ิมเติม 
                   ในทะเบียนชองบันทึก  ใหปรากฏ 
                   รายละเอียดเก่ียวกับผูรอง เรื่องท่ี 
                   ขอใหบันทึกและเอกสารหลักฐาน 
                   โดยไมตองแกไขรายการในทะเบียนเดิม  
                     ท้ังน้ีหามมิใหนายทะเบียนบันทึก 
                   เพ่ิมเติมท่ีอาจกระทบสิทธิของ  

 คูกรณฝีายใดฝายหน่ึง เวนแตม ี
 คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึง
ท่ีสุดมาแสดงและใหผูรองลงลายมอืช่ือ
ในทะเบียน 

          4.1.3 นายทะเบียนลงลายมือช่ือใน 
                   ทะเบียนครอบครวั 
          4.1.4 คัดและรับรองสําเนาทะเบียนครอบครัว        
                       (กรณีผูรองประสงค) 
         4.1.5 เก็บคาธรรมเนียมการคัดและรับรอง 
                  สําเนาทะเบียน ฉบับละ 10 บาท 
         4.1.6 มอบสําเนาทะเบียนครอบครัวใหแกผูรอง 
   4.2 ไมอนุญาต 
         - แจงผูรองทราบพรอมเหตุผลท่ีไมอาจ 
           ดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณ 
           คําสั่งภายใน 15 วัน รวมท้ังบันทึกลงใน 
           คํารอง 

 

 - ตรวจสอบความถูกตอง   
   ของคํารอง (คร.1) กับ 
   หลักฐาน  
 - บันทึกผลการพิจารณา 
   และลงลายมือช่ือ 
   นายทะเบียนใน 
   คํารอง (คร.1) 

 

 

- ผูรองตรวจสอบ   
   สําเนาทะเบียน  
   ครอบครัว 
   ใหถูกตอง  
   ครบถวน 

  - ผูรับบริการและ 
    ผูบังคับบัญชา 
    สุมจับเวลา      
  การใหบริการ 

 

นาย
ทะเบียน 

 

  

- สําเนา  
  ทะเบียน  

ครอบครัว 
- ใบเสร็จ 
  รับเงินคา 
  ธรรมเนียม 
 

 

 

 

มอบเอกสาร 

บันทึกเพ่ิมเติมในทะเบียน 

คัดและรับรองสาํเนา 
 

เก็บคาธรรมเนียม 

 

การพิจารณาอนุญาต 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.11 การตรวจ คัดและรับรองสําเนาทะเบียนครอบครัว  หรือการรับรองรายการจากฐานขอมลูทะเบียนครอบครัว 
                                                                                       

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

1 

 

 
 

 

 

- 
 

1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
    กดบัตรคิว 

    1.1 ตรวจสอบหลักฐาน    

          1.1.1 บัตรประจําตัวของเจาของรายการ 
                   หรือผูมีสวนไดเสีย        
           1.1.2 หลักฐานการแสดงความเปน 
                    ผูมีสวนไดเสีย 
     1.2 กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป 

 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวนตาม  

ระเบียบฯ ขอ 46, 49 
 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- 
 

1.  พระราชบัญญัติ   
    จดทะเบียน 
     ครอบครัว  
    พ.ศ. 2478  
    (รวมฉบับแกไข 
    เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 
    พ.ศ. 2533)     
    มาตรา  9 
2. ระเบียบกระทรวง 
    มหาดไทย วาดวย 
    การ จดทะเบียน  
    ครอบครัว  พ.ศ.  
    2541 ขอ 46,  
    49 

 
 

2 

 
 

35 นาที 
 

 

2. พิมพคํารองตามแบบพิมพ (คร. 1) และใหผูรอง 
    ลงลายมือช่ือในคํารอง 
  
 
 

 

ตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของ

รายการและลายมือช่ือ 
ผูรองในคํารอง (ค.ร 1 ) 

ตามระเบียบฯ 

 ขอ 46, 49 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

คํารอง  
(คร.1) 

 

 
 
 
 
3 

 
 

3. การพิจารณาอนุญาต 
    3.1 อนุญาต ดําเนินการคดัและรบัรองสําเนา           
          3.1.1  ตรวจ คัดและรับรองสําเนาทะเบียน 
                    ครอบครัวหรือรายการจาก 
                    ฐานขอมูลทะเบียนครอบครัว 
          3.1.2 เก็บคาธรรมเนียมการคัดและรับรอง 
                   สําเนาทะเบียน ฉบับละ 10 บาท 

            3.1.5  มอบสําเนาทะเบียนครอบครัว หรือ 

                      แบบรับรองรายการจากฐานขอมลู 

                      ทะเบียนครอบครัวใหแกผูรอง 

    
 
 

 

-ตรวจสอบและพิจารณา  
 ความเปนผูมีสวนไดเสีย  
 ใหแนชัด 
-บันทึกผลการพิจารณา   
 และลงลายมือช่ือ    
 นายทะเบียน 

   ในคํารอง (คร.1) 
 

 

 

- ผูรองตรวจสอบ   
   สําเนาทะเบียน  
   ครอบครัวและ 
   รายการจาก 
   ฐานขอมูลฯ 
   ใหถูกตอง  
   ครบถวน 

  - ผูรับบริการและ 
    ผูบังคับบัญชา 
    สุมจับเวลา      
  การใหบริการ 

 

นาย
ทะเบียน 

 

  

- สําเนา  
  ทะเบียน  

ครอบครัว 
- ใบเสร็จ 
  รับเงินคา 
  ธรรมเนียม 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว

 

 

มอบเอกสาร 

คดัรับรองสาํเนา 

เก็บค่าธรรมเนียม 

 

การพิจารณาอนุญาต 

  พิมพค์าํร้อง 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 
 

 
 

 
 

   3.2 ไมอนุญาต 
         - แจงผูรองทราบพรอมเหตุผลท่ีไมอาจ 
           ดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณ 
           คําสั่งภายใน 15 วัน รวมท้ังบันทึกลงใน 
           คํารอง 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

3.1  กระบวนการยอยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.12  การออกหนังสือรับรองการใชคํานําหนานามหญิง  ภายหลังการจดทะเบียนสมรส  หรือสิ้นสุดการสมรส  หรือการบันทึกฐานะแหงครอบครัว               

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

1 

 

 
 

 

 

- 
 

1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
    กดบัตรคิว 

    1.1 ตรวจสอบหลักฐาน    

         1.1.1 บัตรประจําตัวของผูรอง  
         1.1.2 หลักฐานการสมรส หรือการสิ้นสุด 
                 การสมรส     
    1.2 กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป       
 
 

 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวนตามหนังสือ 

กรมการปกครอง  
ดวนมาก ท่ี 

มท 0309.3/ 
ว 7674  ลงวันท่ี 

22 พฤษภาคม 2551 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

- 
 

1.พระราชบัญญัติ  
    คํานําหนานามหญิง   
    พ.ศ.  2551    
    มาตรา 5, 6 
2. หนังสือกรมการ 
   ปกครอง ดวนมาก  
   ท่ี มท 0309.3/ 
   ว 7674  ลงวันท่ี 
  22 พฤษภาคม 2551  

2 
 

 

35 นาที 
 

 

2. พิมพคํารองตามแบบพิมพ (คร.1) และใหผูรอง 
    ลงลายมือช่ือในคํารอง 
  

 

 คํารอง  (คร. 1 ) 
ท่ีมีรายการครบถวนถูกตอง 

 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

คํารอง 
(คร.1) 

 

 
 
 
 
3 

 
 

 

3. การพิจารณาอนุญาต 
    3.1 อนุญาต ดําเนินการออกหนังสือรับรองการใช 
            คํานําหนานามหญิง   
          3.1.1 จัดเก็บ (scan) คํารองและเอกสาร 
                   ท่ีเก่ียวของ   
          3.1.2 กรณียื่นคํารองตอนายทะเบียน 
          ทองท่ีท่ีจดทะเบียนสมรส (คร. 2) หรือ 
           ทะเบียนการหยา (คร. 6) หรือทะเบียนฐานะ 
            แหงครอบครัว (คร. 22) และฝายหญิงมีช่ืออยู 
             ในทะเบียนบานสาํนักทะเบียนอ่ืน  
                  - บันทึกในทะเบียนสมรส (คร. 2) 
           หรือทะเบียนการหยา (คร. 6)  หรือ 
           ทะเบียนฐานะแหงครอบครัว (คร. 22) 
           แลวแตกรณี วาฝายหญิงสมัครใจใช 
           คํานําหนานามวา “นาง” หรือ “นางสาว”                 

 

 - ตรวจสอบความถูกตอง   
   ของคํารอง (คร.1) กับ 
   หลักฐาน  
 - บันทึกผลการพิจารณา 
   และลงลายมือช่ือ 
   นายทะเบียนใน 
   คํารอง (คร.1) 

 
 

  

- ผูรองตรวจสอบ   
   หนังสือรับรอง  

การใชคํานํา 

หนานามหญิง  
   ใหถูกตอง  
   ครบถวน 

  - ผูรับบริการและ 
    ผูบังคับบัญชา 
    สุมจับเวลา      
  การใหบริการ 

 

นาย
ทะเบียน 

 

  

  หนังสือ 

  รับรอง 
การใช 
คํานําหนา 

นามหญิง  
 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว

 

 

  พิมพคํารอง 

มอบเอกสาร 

ออกหนังสือรับรองการใช
คํานําหนานามหญิง 

 

การพิจารณาอนุญาต 
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.                                                                                                                             
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 

แบบฟอรม/ 
บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 

                  - ออกหนังสือรับรองการใช 
           คํานําหนานามมอบใหฝายหญิงนําไป 
            ขอแกไขรายการบุคคลในทะเบียนบาน 
           3.1.3 กรณียื่นคํารองตอนายทะเบียน 
           ทองท่ีท่ีมิไดจดทะเบียนสมรส (คร. 2) หรือ 
           ทะเบียนการหยา (คร. 6)  หรือทะเบียน 
           ฐานะแหงครอบครัว (คร. 22) และฝายหญิง 
             มีช่ืออยูในทะเบียนบานสํานักทะเบียนอ่ืน  
                   - ออกหนังสือรับรองการใช 
           คํานําหนานามมอบใหฝายหญิงนําไป 
            ขอแกไขรายการบุคคลในทะเบียนบาน 
                   - สงสําเนาคํารอง (คร. 1) ไปยัง 
           สํานักทะเบียนท่ีไดจดทะเบียนสมรส  
           (คร. 2) หรือทะเบียนการหยา (คร. 6)  
            หรือทะเบียนฐานะแหงครอบครัว (คร. 22)  
            เพ่ือบันทึกเพ่ิมเติมในทะเบียนแลวแตกรณ ี          
                   - หากจดทะเบียนสมรส หรือ 
           ทะเบียนการหยา ณ สถานทูตไทยใน 
           ตางประเทศใหจัดสงหนังสือรับรองการใช 
           คํานําหนานามหญิงไปยังสํานักทะเบียน 
           กลาง เพ่ือสงตอใหกระทรวงการตางประเทศ 
           แจงสถานทูตซึ่งจดทะเบียนสมรส หรือ 
           ทะเบียนการหยาไวบันทึกเพ่ิมเติมใน 
           ทะเบียนตอไป    
    3.2 ไมอนุญาต 
         - แจงผูรองทราบพรอมเหตุผลท่ีไมอาจ 
           ดําเนินการไดและแจงสิทธิในการอุทธรณ 
           คําสั่งภายใน 15 วัน รวมท้ังบันทึกลงในคํารอง      
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๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

๓.๒ กระบวนการยอยงานทะเบียนชื่อบุคคล > ๓.๒.๑ การเปลี่ยนชื่อตัว การต้ังและเปลี่ยนชื่อรอง 
  

ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

๑.  
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
    กดบัตรคิว 
   ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 
       (๑) บัตรประจําตัวประชาชน 
       (๒) สําเนาทะเบียนบาน 
       (๓) เอกสารอ่ืน (ถามี) เชน สูติบัตร ทะเบียน

รับรองบุตร ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  
ทะเบียนการหยา (ซ่ึงระบุอํานาจปกครองบุตร) 

       (4) สําเนาทะเบียนบัตรฐานันดรของผูยื่นคําขอ 
(กรณีขอใชราชทินนามของตนเปนช่ือตัวหรือ
ช่ือรอง) 

    ๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวน ตาม 
ระเบียบฯ ขอ ๕  

- เจาหนาท่ี - 1. พระราชบัญญตัิช่ือ
บุคคล พ.ศ. 2505  
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ    
ท่ี 3 พ.ศ. 2548  
2. กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการจด
ทะเบียนช่ือสกุลและ
อัตราคาธรรมเนียม
การออกหนังสือสําคญั 
พ.ศ. 2550 
3. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
ทะเบียนช่ือบุคคล 
พ.ศ.๒๕๕๑ 
ขอ ๕, ๖, ๗,  ๒๔ 

๒.  
 
 

๕0 นาที 
 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
    กับฐานขอมูลทะเบียนราษฎรและฐานขอมลู 
    ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 
     ๒.๑ กรณีเอกสารหลักฐานถูกตองพิมพคําขอ 
          ตามแบบ ช.๑ 
     ๒.๒ กรณีเอกสารหลักฐานไมถูกตองใหเรียก 
           เอกสารเพ่ิมเตมิหรือแจงใหแกไข 
           เอกสารใหถูกตอง 

เอกสารหลักฐาน 
และคําขอถูกตอง
ตรงกับฐานขอมูล 
ตามระเบียบฯ 
ขอ ๕ 

- เจาหนาท่ี คําขอ 
แบบ ช.๑ 

๓  ๓. ตรวจสอบหลักเกณฑ 
    ๓.๑ ช่ือตัวหรือช่ือรอง ตองไมพองหรือมุงหมายให

คลายกับพระปรมาภไิธย พระนามของพระราชินี 
หรือราชทินนาม 

๓.๒ ไมมีคาํหรือความหมายหยาบคาย   
 
 

ถูกตองตาม 
ระเบียบฯ ขอ ๕ 
(๓), ๖, ๗ 

 

นายทะเบียน 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

ตรวจสอบ 
หลักเกณฑ 

- ตรวจสอบฐานขอมลู 
- พิมพคําขอ 
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

.  
 
 
 
 
 
 

                
    ๓.๓ ช่ือรองตองไมพองกับช่ือสกุลของ 
          บุคคลอ่ืน ยกเวนการใชช่ือสกุลของ 
          คูสมรสเปนช่ือรอง แตตองไดรับ 
          ความยินยอมเปนหนังสือจาก 
          คูสมรสท่ีใชช่ือสกุลน้ันอยู 
    ๓.๔ กรณีบุตร มสีิทธิใชช่ือสกุลเดมิของ 
          มารดาหรือบิดาเปนช่ือรองได 
    ๓.๕ สําเนาทะเบียนบัตรฐานันดรของผูยื่นคําขอซึ่ง 
          ไดรับการรับรองจากสํานักเลขาธิการ คณะ   
          รัฐมนตรีวาไดรับหรือเคยไดรับพระราชทาน 
          บรรดาศักดิ์และไดออกจากบรรดาศักดิโ์ดยมไิด 
          ถูกถอดถอน 

 -  - - 

๔  ๔. การพิจารณาอนุญาต 
    ๔.๑ กรณีอนุญาต 
         (๑) สั่งอนุญาตในคําขอ 
         (2) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.1และ เอกสารท่ี 
              เก่ียวของ 
         (3) บันทึกในทะเบียนช่ือตัว ช่ือรอง              
             ตามแบบ  ช.๓/๑ 
         (4) ออกหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนช่ือตัว 

การตั้งหรือเปลี่ยนช่ือรองตามแบบ ช.๓ 
         (5) เก็บคาธรรมเนียม ฉบับละ ๕๐ บาท 
               (การตั้งช่ือรองครั้งแรกไมเสียคาธรรมเนียม) 
         (6) มอบหนังสือสําคัญ 
         (7) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.3/1 
 

-ตรวจสอบความถูก
ตองของคําขอ
(แบบ ช.๑)  

- บันทึกผลการ
พิจารณาและลง
ลายมือช่ือนาย
ทะเบียนในคําขอ 
(แบบ ช.๑) 

- ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบความ 
ถูกตอง  
สมบูรณของ
หนังสือสําคญั 
ตามแบบ ช.๓ 
- ผูรับบริการ 
และ 
ผูบังคับบัญชา 
สุมจับเวลา 
การใหบริการ 

- นายทะเบียน 
- เจาหนาท่ี 

-แบบ ช.๓/๑ 
-แบบ ช.๓ 
-ใบเสร็จรับเงิน 
คาธรรมเนียม 

 

พิจารณาอนุญาต 

ออกหนังสือ
สําคัญ 

มอบหนังสือ
สําคัญ 
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ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม/ 
บันทึก 

เอกสาร 
อางอิง 

๔.  
   
 
 
 
 
 
 
 

  ๔.๒ กรณไีมอนุญาต 
 แจงในคําขอใหผูยื่นคําขอทราบพรอมเหตผุลท่ี

ไมอาจดาํเนินการได และแจงสิทธิในการอุทธรณ
คําสั่งภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง 
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๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

๓.๒ กระบวนการยอยงานทะเบียนชื่อบุคคล > ๓.๒.๒ การออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนตางดาว เพ่ือประกอบการขอแปลงสัญชาติ  
                                                                                                    หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย 
 

ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

๑.  
 
 
 

- ๑.ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
  กดบัตรคิว 
   ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 
        (๑) ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือ 
               หลักฐานเอกสารอ่ืนท่ีทางราชการ 
               ออกให 
        (๒) หลักฐานคําขอแปลงสญัชาติ หรือ 
               ขอกลับคืนสัญชาติไทยและเหตผุล 
        (๓) สําเนาทะเบียนบาน 
    ๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวน ตาม 
ระเบียบฯ ขอ ๘ 

- เจาหนาท่ี - 1. พระราชบัญญตัิช่ือ
บุคคล พ.ศ. 2505 แกไข
เพ่ิมเตมิถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2548 
2. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
ทะเบียนช่ือบุคคล 
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๘, ๒๔ 

๒.  
 
 

๕0 นาท ี

 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานกับฐาน 

ขอมูลทะเบียนราษฎร 
     ๒.๑ กรณีเอกสารหลักฐานถูกตองพิมพคําขอ 
          ตามแบบ ช.๑ 
     ๒.๒ กรณีเอกสารหลักฐานไมถูกตองใหเรียก 
           เอกสารเพ่ิมเตมิหรือแจงใหแกไข 
           เอกสารใหถูกตอง 

เอกสารหลักฐาน 
และคําขอถูกตอง
ตรงกับ 
ฐานขอมูล ตาม
ระเบียบฯ ขอ ๘ 

- เจาหนาท่ี คําขอ 
แบบ ช.๑ 

๓.  ๓. ตรวจสอบหลักเกณฑ 
๓.๑ ช่ือตัวตองไมพองหรือมุงใหคลายกับพระปรมาภิไธย 

พระนามของพระราชินีหรือราชทินนาม 
     ๓.๒ ไมมีคาํหรือความหมายหยาบคาย 
 

ถูกตองระเบียบฯ 
ขอ ๘ (๓) 

 

นายทะเบียน 
 

 

 
 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

- ตรวจสอบฐานขอมลู 
- พิมพคําขอ 

 

ตรวจสอบ
หลักเกณฑ 
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

๔.  
  
  
 
 
 
 
 
 

 ๔. การพิจารณาอนุญาต 
๔.๑ กรณีอนุญาต 

(๑) ใหสั่งในคําขอโดยมเีง่ือนไขวา อนุญาตตอเมื่อ
ไดรับการแปลงสัญชาติ หรือกลับคืนสัญชาตไิทย 

(2) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.1 และเอกสารท่ี
เก่ียวของ 

(3) บันทึกทะเบียนรับรองการขอเปลี่ยนช่ือตัวของ
คนตางดาวตามแบบ ช.๘/๑ 

(4) ออกหนังสือรับรองการขอเปลีย่นช่ือตัวของคน
ตางดาวตามแบบช.๘ 

(5) มอบหนังสือรับรองใหผูยื่นคําขอ 
(6) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.8/1 

    ๔.๒ กรณไีมอนุญาต 
แจงในคําขอใหผูยื่นคําขอทราบ พรอมเหตผุลท่ีไม 
อาจดําเนินการได และแจงสิทธิในการอุทธรณ 
คําสั่งภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง 

- ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ของคําขอ (แบบ 
ช.๑) 

- บันทึกผลการ
พิจารณาและลง
ลายมือช่ือนาย
ทะเบียนใน  

  คําขอ (แบบ    
ช.๑) 

- ผูยื่นคําขอ 
  ตรวจสอบความ 
  ถูกตองสมบูรณ 
  ของหนังสือ 
  รับรองตาม 
  แบบ ช.๘ 
- ผูรับบริการ 
และบังคับบัญชา  
สุมจับเวลา 
การใหบริการ 

- นายทะเบียน 
- เจาหนาท่ี 

- แบบ ช.๘/๑ 
- แบบ ช.๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 

    พิจารณาอนุญาต 

ออกหนังสือ
รับรอง 

มอบหนังสือ
รับรอง 
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๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 
๓.๒ กระบวนการยอยงานทะเบียนชื่อบุคคล > ๓.๒.๓ การจดทะเบียนต้ังชื่อสกุล หรือขอต้ังชื่อสกลุใหม 

ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

๑.  
 
 
 

- ๑.ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
  กดบัตรคิว 
   ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 
       (๑) บัตรประจําตัวประชาชน 
       (๒) สําเนาทะเบียนบาน 
   ๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวน ตาม 
ระเบียบฯ ขอ ๙ 

- เจาหนาท่ี - 1. พระราชบัญญตัิช่ือ
บุคคล พ.ศ. 2505 แกไข
เพ่ิมเตมิถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2548 
2. กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการจด
ทะเบียนช่ือสกุล และ
อัตราคาธรรมเนียมการ
ออกหนังสือสําคัญ พ.ศ. 
2550 
3. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
ทะเบียนช่ือบุคคล 
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๙, ๒๓ 
 
 
 
 

 

๒.  
 
 

5๐ นาท ี

 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
    กับฐานขอมูลทะเบียนราษฎรและฐานขอมลู 
    ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 
     ๒.๑ กรณีเอกสารหลักฐานถูกตองพิมพคําขอ 
          ตามแบบ ช.๑ 

  ๒.๒ กรณีเอกสารหลักฐานไมถูกตองใหเรียกเอกสาร
เพ่ิมเตมิหรือแจงใหแกไขเอกสารใหถูกตอง 

เอกสารหลักฐาน 
และคําขอถูกตอง
ตรงกับฐานขอมูล  
ตามระเบียบฯ  
ขอ ๙ 

- เจาหนาท่ี คําขอ 
แบบ ช.๑ 

๓.  
 

 ๓. ตรวจสอบหลักเกณฑ 
๓.๑ ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภไิธย 

หรือพระนามของพระราชินี 
 ๓.๒ ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับราชทินนาม เวนแต

เปนราชทินนามของตน ของบุพการี หรือของ 
       ผูสืบสันดาน 
๓.๓ ไมซ้ํากับช่ือสกุลท่ีไดรับพระราชทานจาก

พระมหากษัตริย หรือช่ือสกุลท่ีไดจดทะเบียนไว
แลว หรือช่ือสกุลในฐานขอมลูทะเบียนช่ือบุคคล
และฐานขอมลูการทะเบียนราษฎร 

๓.๔ ไมมีคาํหรือความหมายหยาบคาย   
 

ถูกตองตาม
ระเบียบฯ  
ขอ ๙ (๓) 
 

- นายทะเบียน 
 

- 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

-- ตรวจสอบฐานขอมูล 
- พิมพคําขอ 

 

ตรวจสอบ
หลักเกณฑ 
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

  
 
 
 
 
 
 

              
๓.๕ มีพยัญชนะไมเกินสิบพยัญชนะเวนแตกรณีใช    

ราชทินนามเปนช่ือสกุล    
๓.๖ ผูท่ีไมไดรับพระราชทานช่ือสกุลหามใชคําวา “ณ” 

นําหนาช่ือสกุล 
๓.๗ หามเอานามพระมหานครและศัพท ท่ีใชเปนพระ

บรมนามาภิไธยมาใช เปนนามสกุล 
๓.๘ หามเพ่ิมเครื่องหมายนามสกุล เวนแตเปนราช

ตระกูล 
 
 

     

๔.  ๔. การพิจารณาอนุญาต 
    ๔.๑ กรณีอนุญาต 

(๑) สั่งอนุญาตในคําขอ 
        (๒) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.1 และเอกสารท่ี 
             เก่ียวของ 
        (3) บันทึกในทะเบียนช่ือสกุลตามแบบ ช.๒/๑ 
        (4) ออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนช่ือสกุล 

ตามแบบ ช.๒ 
        (5) เก็บคาธรรมเนียม ฉบับละ ๑๐๐ บาท  
        (6) มอบหนังสือสําคัญใหผูยื่นคําขอ 
        (7) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.2/1 

๔.๒ กรณไีมอนุญาต 
      แจงในคําขอใหผูยื่นคําขอทราบ พรอมเหตผุลท่ี   
ไมอาจดาํเนินการได และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง 
ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง 

 

-ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
คําขอ  
(แบบ ช.๑) 
- บันทึกผลการ 
พิจารณาและ 
ลงลายมือช่ือ 
นายทะเบียนใน
คําขอ  
(แบบ ช.๑) 

- ผูยื่นคําขอ 
  ตรวจสอบ   
  ความถูกตอง 
  สมบูรณ 
  ของหนังสือ 
  สําคัญตาม 
  แบบ ช.๒ 
- ผูรับบริการ 
และ 
ผูบังคับบัญชา สุม
จับเวลา 
การใหบริการ 
 

-นายทะ เบียน 
- เจาหนาท่ี 

- แบบ ช.๒/๑ 
- แบบ ช.๒ 
- ใบเสรจ็รับ เงิน   
   คาธรรมเนียม 

 

ออกหนังสือสําคัญ 

มอบหนังสือ
สําคัญ 

พิจารณาอนุญาต 
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3. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

3.2 กระบวนการยอยงานทะเบียนชื่อบุคคล>3.2.4 การจดทะเบียนต้ังชื่อสกุลใหม กรณีขอใชราชทินนามของตน หรือราชทินนามของบุพการีหรือของผูสืบสันดานเปนชื่อสกุล 
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะเว

ลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม/ 
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

1  
   - ตรวจสอบหลักฐาน 
   - กดบัตรคิว 

 
 
 
 
 

- 1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
กดบัตรคิว 
1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 

(1) บัตรประจําตัวของผูยื่นคําขอ 
(2) สําเนาทะเบียนบาน 
(3) สําเนาทะเบียนบัตรฐานันดรซึ่งไดรับการ

รับรองจากสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี
(4) หลักฐานแสดงความสัมพันธ 

ระหวางผูยื่นคําขอกับบุพการี หรือผูสืบสันดานซึ่งเปน
เจาของราชทินนาม 

(5) หนังสือใหความยินยอม (ถามี) 

หลักฐาน 
เอกสารครบถวน
ตามระเบียบขอ 

11, 12 

- เจาหนาท่ี - 1. พระราชบัญญตัิช่ือ
บุคคล พ.ศ. 2505 
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 
พ.ศ. 2548 
2. กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการจดทะเบียน
ช่ือสกุลและอัตรา
คาธรรมเนียมการออก
หนังสือสําคญั พ.ศ. 
2550 
3. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการทะเบียนช่ือ
บุคคล พ.ศ. 2551 
ขอ 11, 12, 23 

2   
   - ตรวจสอบฐานขอมูล 
   - พิมพคําขอ 

40 
นาที 

2. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานกับขอมลู
ทะเบียนราษฎรและฐานขอมลูทะเบียนบัตรประจําตัว
ประชาชน 
   2.1 กรณีเอกสารหลักฐานถูกตองตองพิมพคําขอตาม
แบบ ช.1 
   2.2 กรณีเอกสารหลักฐานไมถูกตองใหเรียกเอกสาร
เพ่ิมเตมิหรือแจงใหแกไขเอกสารใหถูกตอง 
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ท่ี ผังกระบวนการ ระยะเว

ลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม/ 
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

3  
  บันทึกปากคําผูยื่นคําขอ 
    

 
 
 
 
 

 3. บันทึกปากคําผูยื่นคําขอใหปรากฏประเด็น 

  3.1 ช่ือตัวและช่ือสกุลเดิมของผูขอและท่ีอยู 

        ปจจุบันหรือช่ือตัว ช่ือสกุลเดิมของเจาของ 

        ราชทินนามและท่ีอยูปจจุบัน 

  3.2 ตําแหนงหนาท่ีราชการท่ีประจําอยูของผูขอ 

        หรือของเจาของราชทินนาม หากออก 

        จากราชการแลวใหแจงตําแหนงหนาท่ี 
        ราชการครั้งสุดทายของผูขอหรือของเจาของ 
        ราชทินนาม 

  3.3 ผูขอหรือบุพการ ีหรือผูสืบสันดานซึ่งเปน 

        เจาของราชทินนามตองอยูในบรรดาศักดิ ์

        มิไดถูกถอดถอนหรือไดรับพระบรมราชา- 

        นุญาตใหลาออกจากบรรดาศักดิ์แลว 

  3.4 แสดงหลักฐานความสมัพันธระหวางผูยื่น 

        คําขอกับบุพการี หรือผูสืบสันดาน ซึ่งเปน 

        เจาของราชทินนาม เชน สาํเนาสตูิบัตร 

        หรือสาํเนาทะเบียนบาน 

  3.5 นอกจากผูยื่นคําขอแลวยังมีบุพการี หรือ 

        ผูสบืสันดานอ่ืนหรือไม หากมียังคงมีชีวิต 

        อยูก่ีคนและทุกคนใหความยินยอมเปน 

        ลายลักษณอักษร ใหผูยื่นคาํขอใช 
        ราชทินนามดังกลาวแตเพียงผูเดียว 
 
 

 

บันทึกปากคํา 
ครบถวนตาม 

ประเด็น 

- นาย
ทะเบียน 

ป.ค. 14  
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ท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม/ 
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

       เสนอความเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

  3.6 หากผูยื่นคําขอไดรับพระราชทานบรม         
ราชานุญาตใหใชราชทินนามเปนช่ือสกุลใหมแลวจะ
ยินยอมอนุญาตใหญาติพ่ีนองอ่ืนท่ีประสงคจะขอใช
ช่ือสกุลดังกลาว เปนผูขอรวมใชช่ือสกุลหรือไม 

  
4. การเสนอความเห็น 
  4.1 กรณีเห็นวาถูกตอง 
         นายทะเบียนทองท่ี บันทึกความเห็นเสนอ 
  ไปยังนายทะเบียนจังหวัด เพ่ือเสนอนายทะเบียน 
  กลาง นําเสนอรฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
  นําความกราบบังคมทูล ขอพระบรมราชานุญาต 
  เมื่อไดรบัพระบรมราชานุญาต นายทะเบียน 
  กลางแจงนายทะเบียนจังหวัดเพ่ือแจงนาย 
  ทะเบียนทองท่ี 
  4.2 กรณีเห็นวาไมถูกตอง 
         แจงในคําขอใหผูยื่นคําขอทราบ พรอม 
   เหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการได และแจงสิทธิในการ 
   อุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีทราบ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

นาย
ทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
- 
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ท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม/ 
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

5 
 
 
 
 
 
 

 
     พิจารณาอนุญาต 

 
 
 

        ออกหนังสือ 
 
 
 
 

     มอบหนังสือสําคัญ 

30 นาที 5. การพิจารณาอนุญาต 

5.1 กรณีอนุญาตนายทะเบียนทองท่ีแจงผูยื่น 
          คําขอภายใน 3 วันทําการ นับแตวันท่ีไดรับ 
         แจงจากนายทะเบียนจังหวัดและดําเนินการ 

(1) สัง่อนุญาตในคําขอ       
(2) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.1 และเอกสารท่ี  

เก่ียวของ 

    (3) บันทึกในทะเบียนช่ือสกุลตามแบบ ช.2/1 
    (4) ออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนช่ือ  
         สกุลตามแบบ ช.2 

     (5) เก็บคาธรรมเนียมฉบับละ 100 บาท 

     (6) มอบหนังสือสําคญั 
     (7) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.2/1 
  5.2 กรณไีมอนุญาต 
         แจงในคําขอใหผูยื่นคําขอทราบพรอม
เหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการได และแจงสิทธิในการ
อุทธรณคําสั่งภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบ
ความถูกตอง 
ของคําขอ 
(แบบช.1)  
  - บันทึกผล
การพิจารณา
และลงลายมือ
ช่ือนายทะเบียน
ในคําขอ (แบบ 
ช.1) 

 
 

 

- ผูยื่นคําขอ 
ตรวจสอบ
ความถูกตอง 
สมบูรณ  

ของหนังสือ 
สําคัญตาม
แบบช.2 

 - ผูรับบริการ 

และผูบังคับ 

บัญชาสุมจับ 

เวลาการให 

บริการ 
 

- นายทะเบียน 
- เจาหนาท่ี 

- แบบ ช.2/1 

 - แบบ ช.2 
- ใบเสร็จรับ 
เงินคา 

ธรรมเนียม 
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๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 
๓.๒ กระบวนการยอยงานทะเบียนชื่อบุคคล > ๓.๒.๕ การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชือ่สกุลของคนตางดาว เพ่ือประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย 

 

ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

๑.  
 
 
 

- ๑.ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
  กดบัตรคิว 
   ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 
        (๑) ใบสําคญัประจําตัวคนตางดาว หรือ 
         หลักฐานอ่ืนท่ีทางราชการออกให 
        (๒) หลักฐานคําขอแปลงสญัชาติ หรือ 
         ขอกลับคืนสัญชาติไทยและเหตผุล 
        (๓) สําเนาทะเบียนบาน 
   ๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวน ตาม 
ระเบียบฯ  
ขอ ๑๐  

- เจาหนาท่ี - 1. พระราชบัญญตัิช่ือ
บุคคล พ.ศ. 2505 แกไข
เพ่ิมเตมิถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2548 
2. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
ทะเบียนช่ือบุคคล 
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑๐, ๒๓, 
 

๒.  
 
 

๕0 นาท ี

 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
    กับฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 
     ๒.๑ กรณีเอกสารหลักฐานถูกตองพิมพคําขอ 
          ตามแบบ ช.๑ 
     ๒.๒ กรณีเอกสารหลักฐานไมถูกตองใหเรียก 
           เอกสารเพ่ิมเตมิหรือแจงใหแกไข 
           เอกสารใหถูกตอง 

เอกสารหลักฐาน 
และคําขอถูกตอง
ตรงกับ 
ฐานขอมูล  
ตามระเบียบฯ  
ขอ ๑๐ 

- เจาหนาท่ี คําขอ 
แบบ ช.๑ 

  ๓. ตรวจสอบหลักเกณฑ 
๓.๑ ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภไิธย

หรือ พระนามของพระราชินี 
๓.๒ ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับราชทินนาม เวนแต

เปนราชทินนามของตน ของบุพการี หรือของ
ผูสืบสันดาน 

๓.๓ ไมซ้ํากับช่ือสกุลท่ีไดรับพระราชทานจาก
พระมหากษัตริย หรือช่ือสกุลท่ีไดจดทะเบียนไว
แลว หรือช่ือสกุล ในฐานขอมลูทะเบียนช่ือบุคคล
และ ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 

ถูกตองตาม 
ระเบียบฯ  
ขอ ๑๐ (๓) 
 

-  นายทะเบียน 
 

- 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

- ตรวจสอบฐานขอมลู 
- พิมพคําขอ 

 

ตรวจสอบ
หลักเกณฑ 
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

 

 

 

๓.๔ ไมมีคาํหรือความหมายหยาบคาย 
๓.๕ มีพยัญชนะไมเกิน ๑๐ พยญัชนะเวนแตกรณีใช 

ราชทินนาม 
๓.๖ ผูท่ีไมไดรับพระราชทานช่ือสกุลหามใชคําวา “ณ” 

นําหนาช่ือสกุล 
๓.๗ หามเอานามพระมหานคร และศัพทท่ีใชเปนพระ

บรมนามาภิไธยมาใชเปนนามสกุล 
๓.๘ หามเพ่ิมเครื่องหมายนามสกุลเวนแตเปนราช

ตระกูล 
 

    

 

๔.  ๔. การพิจารณาอนุญาต 
    ๔.๑ กรณีอนุญาต 

(๑) สั่งในคําขอโดยมเีง่ือนไขวาอนุญาตตอเมื่อไดรับ
การแปลงสญัชาติหรือกลับคืนสัญชาติไทย 

(2) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.1 และเอกสารท่ี
เก่ียวของ 

         (3) บันทึกในทะเบียนรับรองการขอจดทะเบียนช่ือ
สกุลของคนตางดาว ตามแบบ ช.๙/๑ 

         (4) ออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนช่ือสกุล
ของคนตางดาว ตามแบบ ช.๙ 

         (5) มอบหนังสือรับรองใหแกผูยื่นคําขอ 
         (6) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.9/1 
     ๔.๒ กรณไีมอนุญาต 

        แจงในคําขอใหผูยื่นคําขอทราบ พรอมเหตุผลท่ี   
ไมอาจดาํเนินการได และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง 
ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง  

 

-ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
คําขอ  
(แบบ ช.๑) 
- บันทึกผลการ 
พิจารณาและ 
ลงลายมือช่ือ 
นายทะเบียนใน
คําขอ  
(แบบ ช.๑) 

- ผูยื่นคําขอ 
  ตรวจสอบ   
  ความถูกตอง 
  สมบูรณ 
  ของหนังสอื 
  รับรองตาม 
  แบบ ช.๙ 
- ผูรับบริการ 
และ 
ผูบังคับบัญชา สุม
จับเวลา 
การใหบริการ 

- นาย
ทะเบียน 
- เจาหนาท่ี 

-แบบ ช.๙/๑ 
-แบบ ช.๙ 
 

 

    พิจารณาอนุญาต 

ออกหนังสือ
รับรอง 

มอบหนังสือ
รับรอง 
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๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

๓.๒ กระบวนการยอยงานทะเบียนช่ือบุคคล > ๓.๒.6 การอนุญาตใหผูอ่ืนรวมใชช่ือสกุล กรณีผูจดทะเบียนตั้งช่ือสกุลยังมีชีวิตอยู 
 

ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

๑.  
 
 
 
 

- ๑.ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
  กดบัตรคิว 
   ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 
        (๑) บัตรประจําตัวประชาชน   
        (๒) หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนช่ือสกุลตาม

แบบ ช.๒ 
        (๓) สําเนาทะเบียนบาน 
   ๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวน ตาม 
ระเบียบฯ  
ขอ ๑๓ 

- เจาหนาท่ี - 1. พระราชบัญญตัิช่ือ
บุคคล พ.ศ. 2505 แกไข
เพ่ิมเตมิถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2548 
2. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
ทะเบียนช่ือบุคคล 
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑๓, ๒๔ 

๒.  
 
 

๕0 นาท ี

 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
    กับฐานขอมูลทะเบียนราษฎรและฐานขอมลู 
    ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 
     ๒.๑ กรณีเอกสารหลักฐานถูกตองพิมพคําขอ 
          ตามแบบ ช.๑ 

 ๒.๒ กรณีเอกสารหลักฐานไมถูกตองใหเรียกเอกสาร 
เพ่ิมเตมิหรือแจงใหแกไข เอกสารใหถูกตอง 

เอกสารหลักฐาน 
และคําขอถูกตอง
ตรงกับ 
ฐานขอมูล  
ตามระเบียบฯ  
ขอ ๑๓ 

- เจาหนาท่ี คําขอ 
แบบ ช.๑ 

๓.  ๓. การพิจารณาอนุญาต 
    ๓.๑ กรณีอนุญาต 

(๑) สั่งอนุญาตในคําขอ 
(2) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.1 และเอกสารท่ีเก่ียวของ 
(3) บันทึกในทะเบียนอนุญาตใหรวมใชช่ือสกุล ตาม

แบบ ช.๖/๑ 
(4) ออกหนังสืออนุญาตใหรวมใชช่ือสกุลตามแบบ ช.๖ 
(5) มอบหนังสืออนุญาตใหรวมใชช่ือสกุลใหแกเจาของ

ช่ือสกุล เพ่ือมอบใหแกผูท่ีจะขอรวมใช  ช่ือสกุล    
       (6) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.6/1   
 

-ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
คําขอ  
(แบบ ช.๑) 
 

- ผูยื่นคําขอ 
  ตรวจสอบ   
  ความถูกตอง 
  สมบูรณ 
  ของหนังสือ 
  รับรองตาม 
  แบบ ช.๖ 
 

- นาย
ทะเบียน 
- เจาหนาท่ี 

- แบบ ช.๖/๑ 
- แบบ ช.๖ 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
 

- ตรวจสอบฐานขอมลู 
- พิมพคําขอ 

 

พิจารณาอนุญาต 

ออกหนังสือ
อนุญาต 
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

       ๓.๒ กรณไีมอนุญาต 
      แจงในคําขอใหผูยื่นคําขอทราบ พรอมเหตผุลท่ี   
ไมอาจดาํเนินการได และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง 
ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง 

 
 

- บันทึกผลการ 
พิจารณาและ 
ลงลายมือช่ือ 
นายทะเบียนใน
คําขอ  
(แบบ ช.๑) 

- ผูรับบริการ 
และ 
ผูบังคับบัญชา  
สุมจับเวลา 
การใหบริการ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอบหนังสือ
อนุญาต 
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๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

๓.๒ กระบวนการยอยงานทะเบียนชื่อบุคคล > ๓.๒.7 การอนุญาตใหผูอ่ืนรวมใชชื่อสกุลกรณีผูจดทะเบียนต้ังชื่อสกุลเสียชีวิตแลว  
                                                                                                            หรือศาลมีคําสั่งถึงท่ีสุดวาเปนผูสาบสูญ 
 

ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

๑.  
 
 
 
 
 
 

- ๑.ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 
    ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 
     (๑) บัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ 
     (๒) หลักฐานการเสยีชีวิตของผูจดทะเบียนตั้งช่ือสกุล

และหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนช่ือสกุล   
(ช.๒) ของเจาของช่ือสกุล 

     (๓) คําสั่งศาลถึงท่ีสุดวา ผูจดทะเบียนตั้งช่ือสกุลเปนผู
สาบสญู 

    (๔) หลักฐานทางราชการท่ีสามารถพิสูจนไดวา เปนผูมี
สิทธิอนุญาตใหผูอ่ืนรวมใชช่ือสกุลได เชน ทะเบียน
สมรส ทะเบียนรับรองบุตร คําพิพากษาถึงท่ีสุดวา 
เปนบุตร  

    (๕) สําเนาทะเบียนบาน 
   ๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวน ตาม 
ระเบียบฯ 
ขอ ๑๔ 

- เจาหนาท่ี - 1. พระราชบัญญตัิช่ือ
บุคคล พ.ศ. 2505 แกไข
เพ่ิมเตมิถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2548 
2. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวย การ
ทะเบียนช่ือบุคคล 
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑๔, ๑๕, 
๒๔ 
3. หนังสือกรมการ 
ปกครองท่ี มท ๐๓๐๙.๓/ 
๑๑๔๙๓ ลว ๒๘ ม.ิย.
๒๕๕๐ 
4. หนังสือกรมการ 
ปกครอง ท่ีมท ๐๓๐๙.๓/ 
๑๒๐๗๓ ลว ๑๗ ก.ค.  
๒๕๕๒ 

๒.  
 
 

90 นาท ี

 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
    กับฐานขอมูลทะเบียนราษฎรและฐานขอมลู 
    ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 
     ๒.๑ กรณีเอกสารหลักฐานถูกตองพิมพคําขอ 
          ตามแบบ ช.๑ 
     ๒.๒ กรณีเอกสารหลักฐานไมถูกตองใหเรียก 
           เอกสารเพ่ิมเตมิหรือแจงใหแกไข 
           เอกสารใหถูกตอง 
 

เอกสารหลักฐาน 
และคําขอถูกตอง
ตรงกับ 
ฐานขอมูล 
ตามระเบียบฯ 
ขอ ๑๔ 

- เจาหนาท่ี คําขอ 
แบบ ช.๑ 

 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

- ตรวจสอบฐานขอมลู 
- พิมพคําขอ 
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

๓.  
 
 
 
 
 
 

 ๓. สอบสวนผูยื่นคําขอใหไดขอเท็จจริงวา  
    เปนผูมสีิทธิอนุญาตใหผูอ่ืนใชช่ือสกุลได ม ี
    หลักเกณฑ คือ 
    ๓.๑ เปนผูสืบสันดานของผูจดทะเบียน 
         ตั้งช่ือสกุลในลําดับท่ีใกลชิดท่ีสุดซึ่งยังม ี
         ชีวิตอยูและใชช่ือสกุลน้ัน 
    ๓.๒ มีหลักฐานทางราชการมาแสดง 
          ตามขอ ๑.๑(๔) 

ถูกตองตาม 
หลักเกณฑ ตาม
หนังสือ ท่ี  
มท ๐๓๐๙.๓/ 
๑๑๔๙๓  
ลว. ๒๘ มิ.ย.
๒๕๕๐ และท่ี 
มท.๐๓๐๙.๓/ 
๑๒๐๗๓ ลว. 
๑๗ ก.ค.๒๕๕๒ 

- นายทะเบียน ป.ค. ๑๔  

๔.  
 
 
 
 
 

 ๔. การพิจารณาอนุญาต 
    ๔.๑ กรณีอนุญาต 
        (๑) สั่งอนุญาตในคําขอ 
        (2) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.1 และเอกสารท่ี 
             เก่ียวของ 
        (3) บันทึกในทะเบียนรับรองเปนผูมีสิทธิอนุญาตให

ผูอ่ืนรวมใชช่ือสกุลตามแบบ ช.๗/๑ 
        (4) ออกหนังสือรับรองเปนผูมีสิทธิอนุญาตใหผูอ่ืน

รวมใชช่ือสกุล ตามแบบ ช.๗      
        (5) มอบหนังสือรับรองตามแบบ ช.๗ ใหผูยื่นคําขอ 
        (6) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.7/1 
    4.2 กรณีอนุญาต (การออกหนังสืออนุญาตใหผูอ่ืนรวม 
    ใชช่ือสกุล) 

(1) พิมพคําขอตามแบบ ช.1 
(2) สั่งอนุญาตในคําขอ 
(3) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.1 และเอกสารท่ี

เก่ียวของ 
          (4) บันทึกในทะเบียนอนุญาตใหรวมใชช่ือสกุลตาม 
               แบบ ช.6/1 
        

-ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
คําขอ (แบบ ช.๑) 
- บันทึกผลการ 
พิจารณาและ 
ลงลายมือช่ือ 
นายทะเบียนใน
คําขอ (แบบ ช.๑) 

- ผูยื่นคําขอ 
  ตรวจสอบ   
  ความถูกตอง 
  สมบูรณ 
  ของหนังสือ 
  รับรองตาม 
  แบบ ช.7และ
หนังสืออนุญาต
ตามแบบ ช.6 

- ผูรับบริการและ 
ผูบังคับบัญชา  
สุมจับเวลา 
การใหบริการ 
 
 
 
 

- นายทะเบียน 
- เจาหนาท่ี 

- แบบ ช.๗/๑ 
- แบบ ช.๗ 
- แบบ ช.๑ 
- แบบ ช.๖/๑ 
- แบบ ช.๖ 

สอบสวนผูยื่นคําขอ 

มอบหนังสือ
อนุญาต 

    พิจารณาอนุญาต 

มอบหนังสือรับรอง 

ออกหนังสืออนุญาต 

ออกหนังสือรับรอง 
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

          (5) ออกหนังสืออนุญาตใหรวมใชชื่อสกุลตามแบบ  
               ช.6 
           (6) มอบหนังสืออนุญาตใหผูมสีิทธอนุญาตใหผูอ่ืน 
               ใชช่ือสกุล เพ่ือมอบใหแกผูท่ีจะขอรวมใชช่ือ   
                สกุล 
          (7) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.6/1 
    4.3 กรณไีมอนุญาต 
          แจงในคําขอใหผูยื่นคําขอทราบ พรอมเหตุผลท่ีไม 
          อาจดําเนินการได และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง 
          ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
คําขอ (แบบ ช.1) 
- บันทึกผลการ
พิจารณาและลง
ลายมือช่ือนาย
ทะเบียน ใบคําขอ 
(แบบ ช.1) 
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๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

๓.๒ กระบวนการยอยงานทะเบียนชื่อบุคคล > ๓.๒.8 การเปลี่ยนชื่อสกลุโดยการรวมใชชื่อสกลุ 
 

ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

๑.  
 
 
 
 
 
 

- ๑.ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 
  ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 
      (๑) บัตรประจําตัวประชาชน 
      (๒) สําเนาทะเบียนบาน 
      (๓) หนังสืออนุญาตใหรวมใชช่ือสกุล ตามแบบ ช.๖ 
      (๔)  หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนช่ือสกุล 
              (กรณีเคยเปลี่ยนช่ือสกุลมากอน) 
   ๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวน ตาม 
ระเบียบฯ  
ขอ ๑๖ 

- เจาหนาท่ี - 1. พระราชบัญญตัิช่ือ
บุคคล พ.ศ. 2505 แกไข
เพ่ิมเตมิถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2548 
2. กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการจด
ทะเบียนช่ือสกุล และ
อัตราคาธรรมเนียมการ
ออกหนังสือสําคัญ พ.ศ. 
2550 
3. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
ทะเบียนช่ือบุคคล 
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑๖, ๒๔ 

๒.  
 
 

5๐ นาท ี

 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
    กับฐานขอมูลทะเบียนราษฎรและฐานขอมลู 
    ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 
     ๒.๑ กรณีเอกสารหลักฐานถูกตองพิมพคําขอ 
          ตามแบบ ช.๑ 
     ๒.๒ กรณีเอกสารหลักฐานไมถูกตองใหเรียก 
           เอกสารเพ่ิมเตมิหรือแจงใหแกไข 
           เอกสารใหถูกตอง 

เอกสารหลักฐาน 
และคําขอถูกตอง
ตรงกับฐานขอมูล 
ตามระเบียบฯ  
ขอ ๑๖ 

- เจาหนาท่ี คําขอ 
แบบ ช.๑ 

๓.  
   
 
 
 
 
 
 

๓. การพิจารณาอนุญาต 
    ๓.๑ กรณีอนุญาต 
        (๑) สั่งอนุญาตในคําขอ 
        (2) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.1 และเอกสารท่ี  
            เก่ียวของ 
        (3) บันทึกในทะเบียนรวมใชช่ือสกุลตามแบบ ช.๔/๑                   
        (4) ออกหนังสือสําคัญแสดงการรวมใชช่ือสกุล ตาม 
            แบบ ช.๔                  
 

-ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
คําขอ 
(แบบ ช.๑) 
- บันทึกผลการ 
พิจารณาและ 
ลงลายมือช่ือ 
นายทะเบียนใน
คําขอ (แบบ ช.๑) 

- ผูยื่นคําขอ 
  ตรวจสอบความ 
ถูกตองสมบูรณ 
ของหนังสือสําคัญ
ตามแบบ ช.๔ 
- ผูรับบริการและ 
ผูบังคับบัญชา  
สุมจับเวลาการให 
บริการ 

- นายทะเบียน 
- เจาหนาท่ี 

-แบบ ช.๔/๑ 
-แบบ ช.๔ 
-ใบเสร็จ 
รับเงิน 
คาธรรมเนียม 
 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

- ตรวจสอบฐานขอมลู 
- พิมพคําขอ 

 

พิจารณาอนุญาต 

ออกหนังสอืสําคัญ 
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

           (5) เก็บคาธรรมเนียมฉบับละ ๑๐๐ บาท                   
        (6) มอบหนังสือสําคัญใหผูยื่นคําขอ 
        (7) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.4/1 
๓.๒ กรณไีมอนุญาต 

      แจงในคําขอใหผูยื่นคําขอทราบ พรอมเหตผุลท่ี   
ไมอาจดาํเนินการได และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง 
ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง  

 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอบหนังสือ
สําคัญ 
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๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

๓.๒ กระบวนการยอยงานทะเบียนชื่อบุคคล > ๓.๒.9  การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส กรณีคูสมรสประสงคจะใชชื่อสกลุของอีกฝายหน่ึง หรือใชชื่อสกุลเดิมของตน หรือคูสมรส 
เปลี่ยนแปลงขอตกลงการใชชื่อสกุลในภายหลัง หรือกลับมาใชชื่อสกุลเดิมของตน 

 

ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

๑.  
 
 
 
 
 

- ๑.ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 
  ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 
      (๑) บัตรประจําตัวประชาชน 
      (๒) สําเนาทะเบียนบาน 
      (๓) หลักฐานการสมรส 
      (๔) บันทึกขอตกลงการใชช่ือสกุล (กรณีใชช่ือสกุลของ
อีกฝายหน่ึง) 
  ๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวน ตาม 
ระเบียบฯ  
ขอ ๑๗, ๑๘, 
๑๙ 

- เจาหนาท่ี - 1. พระราชบัญญตัิช่ือ
บุคคล พ.ศ. 2505 แกไข
เพ่ิมเตมิถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2548 
2. กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการจด
ทะเบียนช่ือสกุล และ
อัตราคาธรรมเนียมการ
ออกหนังสือสําคัญ พ.ศ. 
2550 
3. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
ทะเบียนช่ือบุคคล 
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑๗, ๑๘, 
๑๙, ๒๔ 

๒.  
 
 

5๐ นาท ี

 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลกัฐานกับฐาน 

ขอมูลทะเบียนราษฎร, ฐานขอมูลทะเบียนบัตร
ประจําตัวประชาชนและฐานขอมลูทะเบียนครอบครัว 

     ๒.๑ กรณีเอกสารหลักฐานถูกตองพิมพคําขอ 
          ตามแบบ ช.๑ 
     ๒.๒ กรณีเอกสารหลักฐานไมถูกตองใหเรียกเอกสาร

เพ่ิมเตมิหรือแจงใหแกไขเอกสารใหถูกตอง 

เอกสารหลักฐาน 
และคําขอถูกตอง
ตรงกับฐานขอมูล 
ตามระเบียบฯ  
ขอ ๑๗, ๑๘, 
๑๙ 

- เจาหนาท่ี คําขอ 
แบบ ช.๑ 

๓.  ๓. การพิจารณาอนุญาต 
    ๓.๑ กรณีอนุญาต 
        (๑) สั่งอนุญาตในคําขอ 
        (2) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.1 และ เอกสารท่ี 
            เก่ียวของ 
        (3) บันทึกในทะเบียนเปลี่ยนช่ือสกุล ตามแบบช.๕/๑                
        (4) ออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยน

ช่ือสกุลตามแบบ ช.๕ 
        (5) กรณีคูสมรสเปลีย่นแปลงขอตกลงในการใชช่ือ

สกุลในภายหลังให เรียกแบบ ช.๕ เดิมคืน (ถามี) 
  

-ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
คําขอ  
(แบบ ช.๑) 
- บันทึกผลการ 
พิจารณาและ 
ลงลายมือช่ือ 
นายทะเบียนใน
คําขอ  
(แบบ ช.๑) 

- ผูยื่นคําขอ 
  ตรวจสอบ   
  ความถูกตอง 
  สมบูรณ 
  ของหนังสือ 
 สําคัญตาม 
  แบบ ช.๔ 
 

- นายทะเบียน 
- เจาหนาท่ี 

- แบบ ช.๕/๑ 
- แบบ ช.๕ 
- ใบเสร็จ 
รับเงิน 
คาธรรมเนียม 
 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

- ตรวจสอบฐานขอมลู 
- พิมพคําขอ 

 

พิจารณาอนุญาต 

ออกหนังสือสําคัญ 

มอบหนังสือ
สําคัญ 
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

           (6) เปลี่ยนช่ือสกุลครั้งแรกเมื่อจดทะเบียนสมรส ไม
เสียคาธรรมเนียม  

(7) เปลี่ยนช่ือสกุลครั้งตอไปเก็บคาธรรมเนียม         
๕๐ บาท 

        (8) มอบหนังสือสําคัญใหแกผูยื่นคําขอ  
        (9) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.5/1 
     ๓.๒ กรณไีมอนุญาต 

        แจงในคําขอใหผูยื่นคําขอทราบ พรอมเหตุผลท่ี   
ไมอาจดาํเนินการได และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง 
ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง  

 

 ผูรับบรกิารและ
ผูบังคับบัญชา  
สุมจับเวลา 
การใหบริการ 
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๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

๓.๒ กระบวนการยอยงานทะเบียนชื่อบุคคล > ๓.๒.10  การเปลีย่นชื่อสกุลเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง 
 

ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

๑.  
 
 
 
 
 

- ๑.ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 
  ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 
      (๑) บัตรประจําตัวประชาชน 
      (๒) สําเนาทะเบียนบาน 
      (๓) หลักฐานการสิ้นสดุการสมรส เชน  ใบสําคญัการ

หยาหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาล แลวแตกรณ ี
(๔) หลักฐานการสมรสและการตายของคูสมรส 

(เฉพาะกรณีผูยื่นคาํขอใชช่ือสกุลของอีกฝายหน่ึง
ตองการสมรสใหม) 

    ๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวน ตาม 
ระเบียบฯ  
ขอ ๒๐, ๒๑ 
 

- เจาหนาท่ี - 1. พระราชบัญญตัิช่ือ
บุคคล พ.ศ. 2505 แกไข
เพ่ิมเตมิถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2548 
2. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
ทะเบียนช่ือบุคคล 
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๒๐, ๒๑, 
๒๔ 

๒.  
 
 

5๐ นาท ี

 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานกับฐาน 
ขอมูลทะเบียนราษฎร, ฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจําตัว
ประชาชนและฐานขอมลูทะเบียนครอบครัว 
   ๒.๑ กรณีเอกสารหลักฐานถูกตองพิมพคําขอ 
         ตามแบบ ช.๑ 

      ๒.๒ กรณีเอกสารหลักฐานไมถูกตองใหเรียกเอกสาร
เพ่ิมเตมิหรือแจงใหแกไขเอกสารใหถูกตอง    

เอกสารหลักฐาน 
และคําขอถูกตอง
ตรงกับฐานขอมูล 
ตามระเบียบฯ  
ขอ ๒๐, ๒๑ 

- เจาหนาท่ี คําขอ 
แบบ ช.๑ 

 

๓.  
  
  
 
 
 

๓. การพิจารณาอนุญาต 
๓.๑ กรณีอนุญาต 
   (๑) สั่งอนุญาตในคําขอ 
   (2) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.1และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

       (3) บันทึกในทะเบียนเปลี่ยนช่ือสกุล ตามแบบ ช.๕/๑ 
       (4) ออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือ

สกุล ตามแบบ ช.๕                 
       (5) เรียกหนังสือสาํคัญ ตามแบบช.๕ เดิมคืน (ถามี) 
                 

-ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
คําขอ(แบบ ช.๑) 
- บันทึกผลการ 
พิจารณาและ 
 

- ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบความ 
ถูกตองสมบูรณ
ของหนังสือสําคัญ
ตาม แบบ ช.๕ 
 

- นายทะเบียน 
- เจาหนาท่ี 

- แบบ ช.๕/๑ 
- แบบ ช.๕ 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

- ตรวจสอบฐานขอมลู 
- พิมพคําขอ 

 

   พิจารณาอนุญาต 

ออกหนังสือสําคัญ 
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

           (6) มอบหนังสือสําคัญใหแกผูยื่นคําขอ 
        (7) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.5/1 
     ๓.๒ กรณไีมอนุญาต 

       แจงในคําขอใหผูยื่นคําขอทราบ พรอมเหตผุลท่ี   
ไมอาจดาํเนินการได และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง 
ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง  

ลงลายมือช่ือ 
นายทะเบียนใน
คําขอ  
(แบบ ช.๑) 

ผูรับบรกิารและ
ผูบังคับบัญชา            
สุมจับเวลา 
การใหบริการ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอบหนังสือสําคญั 
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๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

๓.๒ กระบวนการยอยงานทะเบียนชื่อบุคคล > ๓.๒.๑1 การเปลี่ยนชื่อสกุลดวยเหตุอ่ืน เชน การใชชื่อสกลุของบิดา มารดา การรับรองบุตร การับบุตรบุญธรรม การเลิกรบับุตรบุญธรรม ฯลฯ 

ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

๑.  
 
 
 
 
 

- ๑.ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 
๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน 
       (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

 (๓) หลักฐานการขอเปลี่ยนช่ือสกุล เชนหนังสือสําคญั
แสดงการจดทะเบียนช่ือสกุล (ช.๒) หนังสือ
สําคัญแสดงการรวมใชช่ือสกุล (ช.๔) หนังสือ
สําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือสกุล (ช.๕) 
สําเนาทะเบียนรับรองบุตร (คร.๑๑) สําเนา 
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (คร.๑๔)สําเนา
ทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม (คร.๑๗) หรือ
หลักฐานอ่ืนทีเก่ียวของแลวแตกรณี  

    ๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวน ตาม 
ระเบียบฯ  
ขอ ๒๒ 
 

- เจาหนาท่ี - 1. พระราชบัญญตัิช่ือ
บุคคล พ.ศ. 2505 แกไข
เพ่ิมเตมิถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2548 
2. กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการจด
ทะเบียนช่ือสกุล และ
อัตราคาธรรมเนียมการ
ออกหนังสือสําคัญ พ.ศ. 
2550 
3. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
ทะเบียนช่ือบุคคล 
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๒๒, ๒๔ ๒.  

 

5๐ นาท ี

 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
    กับฐานขอมูลทะเบียนราษฎร, ฐานขอมูล 
    ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชนและฐานขอมูล 
    ทะเบียนครอบครัว 
     ๒.๑ กรณีเอกสารหลักฐานถูกตองพิมพคําขอ 
          ตามแบบ ช.๑       
     ๒.๒ กรณีเอกสารหลักฐานไมถูกตองใหเรียก 
           เอกสารเพ่ิมเตมิหรือแจงใหแกไข 
           เอกสารใหถูกตอง      

เอกสารหลักฐาน 
และคําขอถูกตอง
ตรงกับ 
ฐานขอมูล 
ตามระเบียบฯ  
ขอ ๒๒ 
 

- เจาหนาท่ี คําขอ 
แบบ ช.๑ 

 
 
 
 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 
 

 

- ตรวจสอบฐานขอมลู 
- พิมพคําขอ 
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

๓.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓. การพิจารณาอนุญาต 
   ๓.๑ กรณีอนุญาต 
       (๑) สั่งอนุญาตในคําขอ 
       (2) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.1 และเอกสารท่ีเก่ียวของ 
       (3) บันทึกในทะเบียนเปลี่ยนช่ือสกุลตามแบบช.๕/๑ 

 (4) ออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลีย่น 
ช่ือสกุล ตามแบบ ช.๕ 

       (5) เรียกแบบ ช.๕ ฉบับเดิมคืน (ถามี) 
       (6) เรียกเก็บคาธรรมเนียมฉบับละ ๑๐๐ บาท 
       (7)  มอบหนังสือสําคัญใหผูยื่นคําขอ 
       (8) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.5/1 
   ๓.๒ กรณีไมอนุญาต 

     แจงในคําขอใหผูยื่นคําขอทราบ พรอมเหตผุลท่ี   
ไมอาจดาํเนินการได และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง 

   ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง 
 

-ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
คําขอ  
(แบบ ช.๑) 
- บันทึกผลการ 
พิจารณาและ 
ลงลายมือช่ือ 
นายทะเบียนใน
คําขอ  
(แบบ ช.๑) 

- ผูยื่นคําขอ 
  ตรวจสอบ   
  ความถูกตอง 
  สมบูรณ 
  ของหนังสือ 
  สําคัญตาม 
  แบบ ช.๕ 
- ผูรับบริการ 
และ 
ผูบังคับบัญชา  
สุมจับเวลา 
การใหบริการ 

- นาย
ทะเบียน 
- เจาหนาท่ี 

- แบบ ช.๕/๑ 
- แบบ ช.๕ 
- ใบเสร็จ 
  รับเงิน 
คาธรรมเนียม 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  พิจารณาอนุญาต 

ออกหนังสือสําคัญ 

มอบหนังสือ
สําคัญ 
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๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

๓.๒ กระบวนการยอยงานทะเบียนชื่อบุคคล > ๓.๒.๑2 การจําหนายชื่อรอง 

ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

๑.  
 
 
 
 
 

- ๑.ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 
๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 
  (๑) บัตรประจําตัวประชาชน 

    (๒) สําเนาทะเบียนบาน 
    (๓) หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนช่ือตัว การตั้งหรือ

เปลี่ยนช่ือรอง แบบ ช.๓ หรือหลกัฐานเอกสารท่ี
แสดงการตั้งหรือเปลี่ยนช่ือรอง 

    (๔) หลักฐานการแจงความเอกสารสูญหาย (กรณี
เอกสารตามขอ ๑.๑.๓ สูญหาย)       

  ๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวน ตาม 
ระเบียบฯ  
ขอ ๒๕ 
 

- เจาหนาท่ี - 1. พระราชบัญญตัิช่ือ
บุคคล พ.ศ. 2505 แกไข
เพ่ิมเตมิถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2548 
2. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
ทะเบียนช่ือบุคคล 
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ 24, ๒๕ 

๒.  
 
 

5๐ นาท ี

 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
    กับฐานขอมูลทะเบียนราษฎรและฐานขอมลู 
    ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 
     ๒.๑ กรณีเอกสารหลักฐานถูกตองพิมพคําขอ 
           ตามแบบ ช.๑                 

 ๒.๒ กรณีเอกสารหลักฐานไมถูกตองใหเรียกเอกสาร
เพ่ิมเตมิหรือแจงใหแกไขเอกสารใหถูกตอง 

เอกสารหลักฐาน 
และคําขอถูกตอง
ตรงกับ 
ฐานขอมูลตาม
ระเบียบขอ 25 

- เจาหนาท่ี คําขอ 
แบบ ช.๑ 

๓.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 

๓. การพิจารณาอนุญาต 
    ๓.๑ กรณีอนุญาต 
       (๑) สั่งอนุญาตจําหนายช่ือรองในคําขอ 
       (2) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.1 และเอกสารท่ี 
            เก่ียวของ 
       (3) ใหบันทึก “หมายเหตุจําหนายตามคําขอท่ี

......./....ลงวันท่ี ..........” ในทะเบียนช่ือตัว ช่ือรอง 
ตาม แบบ ช.๓/๑ หรือตนข้ัว ตามแบบ ช.๓ เดิม 

        
 

-ตรวจสอบความถูก
ตองของคําขอ  
(แบบ ช.๑) 

- บันทึกผลการ 
พิจารณาและ 
ลงลายมือช่ือ 
นายทะเบียนในคํา
ขอ (แบบ ช.๑) 

 ผูรับบริการและ 
 ผูบังคับบัญชา 
 สุมจับเวลาการ 
 ใหบริการ 

- นาย
ทะเบียน 
- เจาหนาท่ี 

สําเนา 
แบบ ช.๑ 

 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

- ตรวจสอบฐานขอมลู 
- พิมพคําขอ 

 

พิจารณาอนุญาต 

มอบเอกสาร 

ออกเอกสาร 
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

         (4) เรียกหนังสือสําคัญแสดงการเปลีย่นช่ือตัว การ 
           ตั้ง หรือเปลี่ยนช่ือรอง ตามแบบ ช.๓ หรือ 
           หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนช่ือตัวหรือเปลี่ยน  

     ช่ือรอง  ตามแบบ ช.๓ เดิมคนื 
(5) กรณีเอกสารตามขอ 1.๑ (๓) สูญหายใหเรียก

หลักฐานการแ จ ง ค ว า ม เ อ ก ส า ร ส ูญ ห า ย แ ท น  
      (6) มอบสําเนาคําขอใหผูยื่นคําขอเปนหลักฐาน 
   ๓.๒ กรณีไมอนุญาต 

      แจงในคําขอใหผูยื่นคําขอทราบ พรอมเหตผุลท่ี   
ไมอาจดาํเนินการได และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง 
ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง  
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๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 

๓.๒ กระบวนการยอยงานทะเบียนชื่อบุคคล > ๓.๒.13 การจําหนายชื่อสกุล กรณผีูจดทะเบียนตั้งชื่อสกลุขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลใหม กรณผีูรวมใชชื่อสกุลขอจดทะเบยีนตั้งชื่อสกุลใหม หรอืขอรวมใชชื่อสกุลใหม 

ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

๑.  
 
 
 
 
 
 

- ๑.ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและกดบัตรคิว 
  ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 
      (๑) บัตรประจําตัวประชาชน 
      (๒) สําเนาทะเบียนบาน 
      (๓) หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนช่ือสกุล       

แบบ ช.๒ หรือหนังสือสาํคัญแสดงการรวมใชช่ือ
สกุลตามแบบ ช.4 แลวแตกรณี         

  ๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวน ตาม 
ระเบียบฯ  
ขอ ๒๖, 27 
 

- เจาหนาท่ี - 1. พระราชบัญญตัิช่ือ
บุคคล พ.ศ. 2505 แกไข
เพ่ิมเตมิถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2548 
2. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
ทะเบียนช่ือบุคคล 
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ 24,๒๖, 
27 ๒.  

 
 

5๐นาที ๒. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
    กับฐานขอมูลทะเบียนราษฎรและฐานขอมลู 
    ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 
     ๒.๑ กรณีเอกสารหลักฐานถูกตองพิมพคําขอ 
          ตามแบบ ช.๑      
     ๒.๒ กรณีเอกสารหลักฐานไมถูกตองใหเรียก 
           เอกสารเพ่ิมเตมิหรือแจงใหแกไขเอกสารใหถูกตอง 

เอกสารหลักฐาน 
และคําขอถูกตอง
ตรงกับ 
ฐานขอมูล 
ตามระเบียบฯ  
ขอ ๒๖, 27 
 

- เจาหนาท่ี คําขอ 
แบบ ช.๑ 

๓.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. การพิจารณาอนุญาต 
   ๓.๑ กรณีอนุญาต 

แจงผูยื่นคําขอ เพ่ือใหแจงผูท่ีใชช่ือสกุลหรือรวมใช
ช่ือสกุลท้ังหมดทราบ เพ่ือเปลี่ยนกลับไปใชช่ือสกุลเดิมตาม
หลักฐานการเปลีย่นช่ือสกุลท่ีมีการแกไขไว หรือรวมใชช่ือ
สกุลท่ีเคยมีการจดทะเบียนไว 

(๑) เมื่อปรากฏวาผูท่ีใชช่ือสกุล ตามผูยื่นคาํขอ หรือ
รวมใชช่ือสกุลท้ังหมดน้ันไดกลับไปใชช่ือสกุลเดิม
เรียบรอยแลว 
- ใหผูยื่นคําขอกรอกรายการ เพ่ิมในคําขอตาม

แบบ ช.๑ วา “ขอจําหนายช่ือสกุล”........” ตาม 
 

-ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
คําขอ  
(แบบ ช.๑) 
- บันทึกผลการ 
พิจารณาและ 
ลงลายมือช่ือ 
นายทะเบียนใน
คําขอ  
(แบบ ช.๑) 

- ผูรับบริการและ 
ผูบังคับบัญชา  
สุมจับเวลา 
การใหบริการ 

- นายทะเบียน 
- เจาหนาท่ี 

 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

 

- ตรวจสอบฐานขอมลู 
- พิมพคําขอ 

 

   พิจารณาอนุญาต 

บันทึกจําหนายชื่อสกุล/สิทธิ 
การเปนเจาของชื่อสกุล/รวมใช
ชื่อสกุลในทะเบียนชื่อสกุล 

 

แจงนายทะเบียนกลาง
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

     หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนช่ือสกุล    
(ช.๒)เลมท่ี... ฉบับท่ี..... หรือเลขท่ี......./..... 

  ลงวันท่ี......ออกท่ี......จังหวัด......”หรือ “ขอ
จําหนายการรวมใชช่ือสกุล”......” ตามหนังสือ
สําคัญแสดงการรวมใชช่ือสกุล (ช.4) เลมท่ี.....
ฉบับท่ี.........หรือเลขท่ี......./ลงวันท่ี.........ออกท่ี
.........จังหวัด..........” 

- จัดเก็บ (Scan) แบบช.1 และเอกสารท่ีเก่ียวของ 
- นายทะเบียนดําเนินการตามกระบวนการจด

ทะเบียนช่ือสกุล หรือรวมใชช่ือสกุลแลวแตกรณ ี
 - บันทึกจําหนายช่ือสกุลโดย “หมายเหต ุ

จําหนายตามคําขอท่ี...../......วันท่ี.......”ใน
ทะเบียนช่ือสกุลตามแบบ ช. ๒/๑ หรือตนข้ัว
แบบ ช.๒ เดิม หรือในทะเบียนรวมใชช่ือสกุล
ตามแบบ ช.4/1 หรือตนข้ัวแบบ ช.4 เดิม 

- เรียกหนังสือสาํคัญแสดงการจดทะเบียนช่ือสกุล 
ตามแบบ ช.๒ หรือหนังสือสําคัญแสดงการรวม
ใชช่ือสกุลตามแบบ ช.4 คืน  กรณีเอกสารเดิม
สูญหาย ใหเรียกหลักฐานการแจงความเอกสาร
สูญหายแทน 

- แจงนายทะเบียนกลางทราบ 
  (๒) หากมีผูใชช่ือสกุล หรือรวมใชช่ือสกุลท่ีเจาของช่ือ

สกุลตองดําเนินการจําหนายตามขอ ๓.๑ มีความ
ประสงคจะใชช่ือสกุลน้ันตอไป เมือ่นายทะเบียน
ไดรับแจงแลว 
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

   - ใหผูยื่นคําขอกรอกรายการเพ่ิมในคําขอตาม
แบบช.๑ วา “ขอจําหนายสิทธิการเปนเจาของ
ช่ือสกุล...” ตามหนังสือสําคญัแสดงการจด
ทะเบียนช่ือสกุล (ช.๒) เลมท่ี....ฉบับท่ี...... หรือ 

   เลขท่ี.../...ลงวันท่ี...ออกท่ี...จังหวัด......” 
- จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.1และ เอกสารท่ี

เก่ียวของ 
            - นายทะเบียนดําเนินการตามกระบวนการจด 
              ทะเบียนตั้งช่ือสกุล 

- บันทึก “หมายเหตุ ผูเปนเจาของช่ือสกุล  “..” น้ี
ไดจําหนายสิทธิการเปนเจาของช่ือสกุลดังกลาว 
เน่ืองจากไดรบัอนุญาตจดทะเบียนช่ือสกุล 
“......” ใหมแลว ตามคําขอท่ี..../.... วันท่ี......” 
ในทะเบียนช่ือสกุลตามแบบ ช.๒/๑ หรือตนข้ัว
แบบ ช.๒ เดิม 

- เรียกหนังสือสาํคัญแสดงการจดทะเบียนช่ือสกุล 
ตาม แบบช .๒ คืน กรณีเอกสารเดิมสญูหายให
เรียกหลักฐานการแจงความเอกสารสูญหายแทน 

           - แจงนายทะเบียนกลางทราบ   
   3.๒ กรณีไมอนุญาต 

      แจงในคําขอใหผูยื่นคําขอทราบ พรอมเหตผุลท่ี   
ไมอาจดาํเนินการได และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง 

   ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง 
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๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 
๓.๒ กระบวนการยอยงานทะเบียนชื่อบุคคล > ๓.๒.๑๔ การขอใบแทนหนังสือสําคัญ กรณีชํารุดในสาระสําคัญหรือสญูหาย 

 

ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

๑.  
 
 
 

- ๑.ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ 
  กดบัตรคิว 
  ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 
      (๑) บัตรประจําตัวประชาชน 
      (๒) หลักฐานการแจงความเอกสารสูญหาย 
      (๓) หนังสือสําคัญท่ีชํารุด   
  ๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวน ตาม 
ระเบียบฯ  
ขอ 31 
 

- เจาหนาท่ี - 1. พระราชบัญญตัิช่ือ
บุคคล พ.ศ. 2505 แกไข
เพ่ิมเตมิถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2548 
2. กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการจด
ทะเบียนช่ือสกุล และ
อัตราคาธรรมเนียมการ
ออกหนังสือสําคัญ พ.ศ. 
2550 
3. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
ทะเบียนช่ือบุคคล 
พ.ศ.๒๕๕๑ขอ 24, ๓๑ 
  

๒.  
 
 

5๐ นาท ี

 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
    กับฐานขอมูลทะเบียนราษฎร  ฐานขอมูล 
    ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชนและฐานขอมูล 
    ทะเบียนช่ือบุคคล 
     ๒.๑ กรณีเอกสารหลักฐานถูกตองพิมพคําขอ 
          ตามแบบ ช.๑      
     ๒.๒ กรณีเอกสารหลักฐานไมถูกตองใหเรียกเอกสาร 
           เพ่ิมเติมหรือแจงใหแกไขเอกสารใหถูกตอง 

เอกสารหลักฐาน 
และคําขอถูกตอง
ตรงกับฐาน 
ขอมูลตาม
ระเบียบฯ  
ขอ 31 
 

- เจาหนาท่ี คําขอ 
แบบ ช.๑ 

๓.  
 

๓. บันทึกปากคําผูยื่นคําขอในแบบ ป.ค. ๑๔         - 
 
 

     - 
 
 

นายทะเบียน 
 
 

ป.ค.๑๔ 
 
 

๔.  

 
   
 
 
 

๔. การพิจารณาอนุญาต 
   ๔.๑ กรณีอนุญาต 
      (๑) สั่งอนุญาตในคําขอ 
      (2) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.1 และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

(3) ลงรายการของผูไดรับอนุญาต ตามหลักฐานเดิม 
สวนเลขลําดับของเลมท่ี....ฉบับท่ี.......หรือเลขท่ี
...../...  

-ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
คําขอ  
(แบบ ช.๑) 
 

- ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบความ
ถูกตอง สมบูรณ 
ของใบแทน
หนังสือสําคญั 
 

- นาย
ทะเบียน 
- เจาหนาท่ี 

-ใบแทน 
หนังสือสําคญั 
(แบบ ช.๒, 
ช.๓, ช.๔ 
และ ช.๕) 
 

 

 - ตรวจสอบหลักฐาน 
  - กดบัตรคิว 
 

 

บันทึกปากคําผูยื่นคําขอ
 

พิจารณาอนุญาต 

- ตรวจสอบฐานขอมลู 
- พิมพคําขอ 
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

                 ใหใชเลขใบแทนใหมและวันท่ีออก 
              หนังสือสําคัญใหลงวันท่ีท่ีออก 
              ใบแทนแลว ลงลายมือช่ือในหนังสือ 
              สําคัญน้ัน พรอมให หมายเหตุวา  
              “แทนฉบับเดิมเลมท่ี..... ฉบับท่ี......  
              หรือเลขท่ี......./........ ออกให ณ 
              อําเภอ/ก่ิงอําเภอ หรือเขต... 
              จังหวัด......เมื่อวันท่ี............” 
       (4) เก็บคาธรรมเนียมฉบับละ ๒๕ บาท 
       (5) มอบใบแทนหนังสือสําคญั     
   ๔.๒ กรณีไมอนุญาต 

     แจงในคําขอใหผูยื่นคําขอทราบ พรอมเหตผุลท่ี   
ไมอาจดาํเนินการได และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง 

   ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง 
 
 

- บันทึกผลการ 
พิจารณาและลง
ลายมือช่ือ 
นายทะเบียนใน
คําขอ  
(แบบ ช.๑) 

- ผูรบับริการและ 
ผูบังคับบัญชา สุม
จับเวลา 
การใหบริการ 

 ใบเสร็จรับเงิน 
คาธรรมเนียม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกใบแทน 
หนังสือสําคญั 

มอบใบแทน 
หนังสือสําคญั 
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๓. กระบวนการใหบริการดานงานทะเบียนท่ัวไป 
๓.๒ กระบวนการยอยงานทะเบียนชื่อบุคคล > ๓.๒.๑๕ การทําสําเนาและรับรองสําเนารายการในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคล 

 

ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

๑.  
 
 
 
 
 

- ๑.ตรวจสอบหลักฐานท่ีจุดประชาสัมพันธและ กดบัตรคิว 
  ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 
     (๑) บัตรประจําตัวประชาชน 
     (๒) หลักฐานการเปนผูมีสวนไดเสีย ไดแก 

- ผูจดทะเบียนหรือผูมีรายการเปนเจาของหนังสือ
สําคัญ หรือผูมรีายการเปนเจาของหนังสืออนุญาต 
หรือผูมรีายการเปนเจาของหนังสอืรับรอง 

- คูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน ผูรบับุตรบุญธรรม 
บุตรบุญธรรม หรือผูปกครองของผูเปนเจาของ 

            รายการ 
- ผูซึ่งนายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนจังหวัด 

หรือนายทะเบียน เห็นวา มีหรืออาจมีสวนไดเสีย 
เก่ียวกับทะเบียนช่ือบุคคลน้ัน ไมวาทางตรงหรือ 

            ทางออม 
         - หนังสือมอบหมาย (กรณผีูมีสวนไดเสียมอบหมาย

ใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน) 
   ๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนท่ัวไป 

หลักฐานเอกสาร 
ครบถวน ตาม 
ระเบียบฯ  
ขอ ๓๔, ๓๕ 
 

- เจาหนาท่ี - 1. พระราชบัญญตัิช่ือ
บุคคล พ.ศ. 2505 แกไข
เพ่ิมเตมิถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2548 
2. บัญชีแนบทาย
พระราชบัญญัติ กําหนด
อัตราคาธรรมเนียม 
อําเภอพ.ศ.๒๕๐๓  
ขอ ๗ (๓) 
3. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
ทะเบียนช่ือบุคคล พ.ศ. 
๒๕๕๑ขอ 24,๓๔,๓๕ 
 

๒.  
 

3๕ นาท ี

 
๒. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานกับฐาน 
ขอมูลทะเบียนราษฎร, ฐานขอมูล ทะเบียนบัตรประจําตัว
ประชาชนและฐานขอมลูทะเบียนช่ือบุคค 
     ๒.๑ กรณีเอกสารหลักฐานถูกตองพิมพ 
          คําขอตามแบบ ช.๑      
     ๒.๒ กรณีเอกสารหลักฐานไมถูกตอง 
           ใหเรียกเอกสารเพ่ิมเติมหรือแจงให 
           แกไข เอกสารใหถูกตอง 

เอกสารหลักฐาน 
และคําขอถูกตอง
ตรงกับฐาน 
ขอมูลตาม
ระเบียบฯ  
ขอ ๓๔, ๓๕ 
 

- เจาหนาท่ี คําขอ 
แบบ ช.๑ 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- กดบัตรคิว 

- ตรวจสอบฐานขอมลู 
- พิมพคําขอ 
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม/ 

บันทึก 
เอกสารอางอิง 

๓.     ๓. การพิจารณาอนุญาต 
   ๓.๑ กรณีอนุญาต 
    (1) สั่งอนุญาตในคําขอ 
    (2) จัดเก็บ (Scan) แบบ ช.1 และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

(3) กรณีมีการมอบหมาย ตองตรวจสอบหนังสือ
มอบหมาย และเอกสารท่ีสามารถยืนยันตัวบุคคล
ของผูมอบหมายและผูรับมอบหมายพ ร อ ม ท ั้ง บ ัน ท ึก
ป า ก ค ํา ผ ูไ ด ร ับ มอบหมายในแบบ ป.ค.๑๔    

 (4) ทําสําเนารายการจากฐานขอมูลทะเบียนช่ือบุคคล 
ไดแก  

     - คําขอ (ช.๑), ทะเบียนช่ือสกุล (ช.๒/๑)             
- ทะเบียนช่ือตัว ช่ือรอง (ช.๓/๑) 

     - ทะเบียนรวมใชช่ือสกุล (ช.๔/๑)  
          - ทะเบียนเปลีย่นช่ือสกุล (ช.๕/๑)    
          - ทะเบียนอนุญาตใหรวมใชช่ือสกุล (ช.๖/๑)    
          - ทะเบียนรับรองเปนผูมสีทิธิ อนุญาตใหผูอ่ืน 
            รวมใชช่ือสกุล(ช.๗/๑)   
         -  ทะเบียนรับรองการเปลีย่น ช่ือตัวของ            
            คนตางดาว (ช.๘/๑) 
         - ทะเบียนรับรองการขอจดทะเบียนช่ือสกุลของ  
            คนตางดาว (ช.๙/๑)  
            แลวแตกรณี โดยใหประทับ หรือระบุขอความวา 
“รับรองวา เปน รายการจากฐานขอมูลช่ือบุคคล”  แลวลง
ลายมือช่ือและวงเล็บช่ือ พรอมวัน เดือน ปท่ีทําสําเนาไวใน
เอกสาร ดังกลาว     
    (5)  เก็บคาธรรมเนียมฉบับละ  ๑๐ บาท 
    (6) มอบสําเนารายการใหกับผูยื่นคําขอ  
 

-ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
คําขอ  
(แบบ ช.๑) 
- บันทึกผลการ 
พิจารณาและ 
ลงลายมือช่ือ 
นายทะเบียนใน
คําขอ  
(แบบ ช.๑) 

-ผูยื่นคําขอ 
  ตรวจสอบ 
  ความถูกตอง 
  สมบูรณของ 
  สําเนารายการ 
- ผูรับบริการและ 
 ผูบังคับบัญชา  
สุมจับเวลา 

 การใหบริการ 

- นาย
ทะเบียน 
- เจาหนาท่ี 

-สําเนาแบบ 
ช.๑, ช.๒/๑, 
ช.๓/๑,  
ช.๔/๑, 
ช.๕/๑, 
ช.๖/๑, 
ช.๗/๑, 
ช.๘/๑, 
ช.๙/๑ 
-แบบ  
ป.ค.๑๔ 
-ใบเสร็จ 
รับเงิน 
คาธรรมเนียม 

 

 

 

ทําสําเนารายการจาก
ฐานขอมูล 

พิจารณาอนุญาต 

มอบเอกสาร 
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ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบตดิตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม/ 
บันทึก 

เอกสารอางอิง 

   ๓.๒ กรณไีมอนุญาต 
   แจงในคําขอใหผูยื่นคําขอทราบ พรอมเหตผุลท่ี   
ไมอาจดาํเนินการได และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง 

   ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง 
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สวนท่ี 2  กระบวนการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง       
1. กระบวนการกําหนดหนวยเลือกตั้ง 

                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

1 

 
 

 

5 วัน 
 

1. ตรวจสอบจํานวนผูมสีิทธิเลือกตั้ง 
     1.1 พิมพจํานวนบานและจํานวนประชากร 
           ผูมีสิทธิเลือกตั้งจากฐานขอมูลการทะเบียน 
           ราษฎร 
     1.2 ตรวจสอบจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละ 
           หนวยเลือกตั้งตามประกาศกําหนดหนวย 
           เลือกตั้งเดิม 
            
 

 

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
และจํานวนบานถูกตอง
สมบูรณตามฐานขอมูล 
การทะเบียนราษฎร 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

รายงานจํานวน
บานและจํานวน

ประชากร 
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

 

- พรบ.ประกอบ 
  รัฐธรรมนูญ 
  วาดวย   
  คณะกรรมการ 
  การเลือกต้ัง พ.ศ.  
  2550 แกไข 
  เพิ่มเติมถึง  
  (ฉบับที ่2) พ.ศ.  
  2554 มาตรา    
  12-14 
- พรบ.ประกอบ 
  รัฐธรรมนูญ 
  วาดวยการ 
   เลือกต้ัง ส.ส.  
   และการไดมาซ่ึง  
   ส.ว.พ.ศ.2550  
   แกไขเพิ่มเติม  
   (ฉบับที่ 2)  
   พ.ศ. 2554  
   มาตรา  
   12 – 14  
-  พรบ.การเลือกต้ัง 
   สมาชกิสภา 
   ทองถิ่นหรือ   
   ผูบริหารทองถิ่น  
   พ.ศ. 2545  
   แกไขเพิ่มเติมถึง  
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ    
   2546 มาตรา  
   17 - 18 

 
 

2 

 
 

2. กําหนดหนวยเลือกตั้ง 
    2.1 กําหนดหนวยเลือกตั้งโดยถือเกณฑจํานวน 
           ผูมีสิทธิเลือกตั้งหนวยละ 800 คน 
           เปนประมาณ โดยคํานึงถึงความสะดวก 
           ในการเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้งของ 
           ราษฎร 
     2.2 บันทึกการกําหนดหนวยเลือกตั้งใน 
           ฐานขอมูลการเลือกตั้ง 
     2.3 พิมพรายงานรายละเอียดการกําหนด 
           หนวยเลือกตั้งเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง  
   

 

จํานวนผูมสีิทธิเลือกตั้ง
ในแตละหนวยเลือกตั้ง
เปนไปตามหลักเกณฑ
ของกฎหมายเลือกตั้ง 

 

- 
 

เจาหนาท่ี 
 

 

รายงาน
รายละเอียด 
การกําหนด

หนวยเลือกตั้ง 

 

 
 
3 

 
 

3. จัดทําประกาศกําหนดหนวยเลอืกตั้ง  
     3.1 จัดทําประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้ง 
     3.2 เสนอผูมีอํานาจตามกฎหมายเลือกตั้ง 
           แตละประเภทลงนาม และสงประกาศ 
           กําหนดหนวยเลือกตั้งใหฝายปกครอง 
           ดําเนินการตอไป 

 

- ตรวจสอบความ 
  ถูกตองของประกาศ 
  กําหนดหนวยเลือกตั้ง 
- ผูมีอํานาจลงนาม 

    ลงลายมือช่ือใน 
    ประกาศ 

 

หัวหนาฝาย
ทะเบียน ตรวจทาน

ประกาศกําหนด
หนวยเลือกตั้งให
ถูกตองสมบูรณ 

 

-เจาหนาท่ี 
- ผูมีอํานาจ   
  ลงนามตาม     
  กฎหมาย 

 

 

ประกาศกําหนด 
หนวยเลือกตั้ง 

 

 

 

กาํหนดหน่วยเลือกตั้ง 

จดัทาํประกาศ 

กาํหนดหน่วยเลือกตั้ง 

ตรวจสอบจํานวน 
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
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2. กระบวนการจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

 
                                      
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนการ 

 
  ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

 
แบบฟอรม/ บันทึก 

 
เอกสารอางอิง 

 
 
 

1 

 

 

 

- 
 

 

 

1. ประมวลผลจาํนวนบานและประชากรผูมสีิทธิ 
    เลือกตั้ง 
     1.1 ประมวลผลจํานวนบานและประชากร 
           ผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหนวยเลือกตั้ง 
     1.2 พิมพรายงานสรุปจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
           ในแตละหนวยเลือกตั้ง 
     1.3 พิมพรายงานบานท่ีลงหนวยไมได (ถามี) 
           ใหกลับไปเพ่ิมเติมในฐานขอมูลเลือกตั้ง 
           ของแตละหนวย 
     1.4 คัดเลือกขอมูลคนและบานในแตละ 
           หนวยเลือกตั้งเพ่ือเพ่ิมคนและบานลงใน 
           ฐานขอมูลการเลือกตั้ง 
            

 

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
ในฐานขอมูลการเลือกตั้ง

ถูกตองตาม 
ประกาศกําหนด 
หนวยเลือกตั้ง 

 

ตรวจสอบจํานวน
บานท่ีไมสามารถ 

จัดลงหนวย 
เลือกตั้งได 

 

เจาหนาท่ี 
 

 

รายงาน 
สรุปจํานวน 

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
 

 

- พรบ.ประกอบ 
  รัฐธรรมนูญ 
  วาดวย   
  คณะกรรมการ 
  การเลือกต้ัง พ.ศ.  
  2550 แกไข 
  เพิ่มเติมถึง  
  (ฉบับที ่2) พ.ศ.  
  2554 มาตรา    
  12-14 
- พรบ.ประกอบ 
  รัฐธรรมนูญ 
  วาดวยการ 
   เลือกต้ัง ส.ส.  
   และการไดมาซ่ึง  
   ส.ว.พ.ศ.2550  
   แกไขเพิ่มเติม  
   (ฉบับที่ 2)  
   พ.ศ. 2554  
   มาตรา 29  
-  พรบ.การเลือกต้ัง 
   สมาชกิสภา 
   ทองถิ่นหรือ   
   ผูบริหารทองถิ่น  
   พ.ศ. 2545  
   แกไขเพิ่มเติมถึง  
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ    
   2546 มาตรา    
   38 

 
 

2 

 
 

2. พิมพบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
    2.1 พิมพประกาศบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ 
           เลือกตั้งแตละหนวยเลือกตั้ง 
           เพ่ือเสนอผูมีอํานาจลงนาม 
     2.2 พิมพบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละ 
           หนวยเลือกตั้ง  
   

 

ตรวจสอบ 
บัญชีรายช่ือผูมสีิทธิ
เลือกตั้งใหถูกตอง

สมบูรณ 

 

หัวหนาฝาย
ทะเบียน  
ตรวจทาน 

บัญชีรายช่ือ 
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

ใหถูกตองสมบูรณ 

 

-เจาหนาท่ี 
- ผูมีอํานาจ   
  ลงนามตาม     
  กฎหมาย 

 

 

ประกาศบัญชี 
รายช่ือผูมสีิทธิ 

เลือกตั้ง 

 

 

 
 
3 

 
 

3. จัดทํารูปเลมบัญชีรายช่ือผูมสีิทธิเลือกตั้ง  
         จัดทําบัญชีรายช่ือผูมสีิทธิเลือกโดย   
    เรียงลําดับหนาของบัญชีแตละชุดเย็บเลม 
    แยกเปนรายหนวยเพ่ือนําไปปดประกาศ 
    ตามเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
 

 

ตรวจสอบรายช่ือ 
ผูมีสิทธิเลือกตั้งใน 

แตละหนวยเลือกตั้ง 
ใหถูกตองสมบูรณ 

 

เจาบานและ 
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ตรวจสอบรายช่ือ 
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
ในบัญชีรายช่ือ 
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

 

เจาหนาท่ี 
 

 

บัญชีรายช่ือ 
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

แยกเปนรายหนวย 
 

 

ประมวลผลจํานวน
บานและประชากรผูมี

สิทธิเลือกตั้ง 

จดัทาํรูปเล่มบญัชี 

รายช่ือผูมี้สิทธิ

 

 

พิมพบัญชีรายช่ือ 
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
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พระราชบญัญตั ิ
1. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
2. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 
3. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542    
    (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๕4 
4. พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2482 (ฉบับท่ี 3) 
    พ.ศ. 2533 
5. พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2533   
    (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
6. พระราชบัญญัติคํานําหนานามหญิง พ.ศ. 2551 
7. พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และฉบับแกhไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2503 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
กฎกระทรวง 
8. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแจงการเกิดหรือการตายตอนายทะเบียนแหงทองท่ีอ่ืน พ.ศ. 2551 
9. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซ่ึงถูกทอดท้ิงเด็กเรรอนหรือ 
    เด็กท่ีไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดท้ิง พ.ศ. 2551 
10. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแจงการเกิดหรือการตายตอนายทะเบียนแหงทองท่ีอ่ืน พ.ศ. 2551 
11. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการโตแยงหรือชี้แจงขอเท็จจริง การอุทธรณและการ 
      พิจารณาอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียน พ.ศ.2551 
12. กฎกระทรวงกําหนดใหคนซ่ึงไมjมีสัญชาติไทยปฏิบัติเก่ียวกับการทะเบียนราษฎรและกําหนดอัตรา   
      คาธรรมเนียม พ.ศ. 2551 
13. กฎกระทรวงการขอตรวจหลักฐาน รายการหรือขอมูลเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2555 
14. กฎกระทรวง (พ.ศ.2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมอําเภอ พ.ศ. 2503 
15. กฎกระทรวง เรื่องกระบวนการใหคําปรึกษาเยียวยากอนเลิกรับบุตรบุญธรรมซ่ึงยังเปนเด็ก พ.ศ. 2554 
16. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนชื่อสกุล และอัตราคาธรรมเนียมการออกหนังสือสําคัญ 
      พ.ศ. 2550  
ระเบยีบ 
17. ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๕ 
      พ.ศ. ๒๕๕๑) 
18. ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนประวัติของคนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหอยูjใน 
      ราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ (รวมแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 2549) 
19. ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน 
      พ.ศ.๒๕๔๘ 
20. ระเบียบกรมการปกครองวาดวยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2554 
21. ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย พ.ศ. 2551 
22. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541 
23. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. 2551 

เอกสารประกอบ 
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ประกาศ 
24. ประกาศสํานักทะเบียนกลาง เรื่อง หลักเกณฑเง่ือนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิดตาม 
      มาตรา 20/1 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
      การทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2551  
หนังสอืสัง่การ 
25. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ท่ี มท 0310.1/ว 10 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2545 เรื่อง มาตรการตรวจสอบและ 
      ควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร 
26. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ท่ี มท 0309.1/ว 3 ลงวันท่ี 27 มกราคม 2547 เรื่องการแตงตั้งนายทะเบียน 
      ผูรับแจงเพ่ือการบริการประชาชน 
27. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ท่ี มท 0309.1/ว 21 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2546 เรื่องการเพ่ิมชื่อบุคคลท่ี 
      เดินทางกลับจากตางประเทศเขาในทะเบียนบาน 
28. หนังสือกรมการปกครอง ท่ี มท 0310.2/ว 1170 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2543 เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน    
      การตรวจสอบเง่ือนไขและการจดทะเบียนสมรสของบุคคลตางดาว 
29. หนังสือกรมการปกครอง ท่ี มท 0309.3/ว 3660 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2553 เรื่อง การใชเอกสาร   
      ปลอมในการจดทะเบียนสมรส 
30. หนังสือกรมการปกครอง ด>วนมาก ท่ี มท 0309.3/ว 7674 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2551 เรื่อง การ 
      ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคํานําหนานามหญิง พ.ศ. 2551 
31. หนังสือกรมการปกครอง ท่ี มท 0309.3/ว 11493 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2550 เรื่อง หารือแนวทาง   
      ปฏิบัติกรณีการขอรวมใชชื่อสกุล 
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	2.2.5 การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย กรณีไม่มีรายการบัตรเดิมในฐานข้อมูล หรือมีแต่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้

	15-ผังบัตร หน้า 64-65
	2. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
	2.3 กระบวนการย่อยการขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

	16-ผังบัตร หน้า 66
	2. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
	2.4  กระบวนการย่อย การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตร

	17-ผังทะเบียนครอบครัว.หน้า67-79
	3. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนทั่วไป
	-
	50 นาที
	3. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนทั่วไป
	-
	1 ชั่วโมง
	30 นาที
	กรณีบุคคลสัญชาติไทย
	(ไม่รวมระยะเวลาเดินทางไปสถานที่
	จดทะเบียนสมรส)
	- 69 –
	3. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนทั่วไป
	-
	50 นาที
	3. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนทั่วไป
	3.1  กระบวนการย่อยงานทะเบียนครอบครัว  >  3.1.4 การจดทะเบียนการหย่า กรณีการหย่าต่างสำนักทะเบียน  (ผู้ร้องขอจดทะเบียนการหย่าโดยความยินยอมแต่อ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถมายื่นคำร้อง ณ  สำนักทะเบียนแห่งเดียวกันได้ )
	-
	60 นาที
	60 นาที
	- 72 –
	3. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนทั่วไป
	-
	50 นาที
	3. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนทั่วไป
	-
	1 ชั่วโมง 
	30นาที
	 (ไม่รวมระยะเวลาเดินทางไปสถานที่
	จดทะเบียนรับรองบุตร)
	3. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนทั่วไป
	-
	50 นาที
	3. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนทั่วไป
	-
	50 นาที
	3. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนทั่วไป
	-
	50 นาที
	3. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนทั่วไป
	-
	50 นาที
	3. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนทั่วไป
	3. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนทั่วไป

	18-ผังชื่อบุคคล หน้า80-82
	19-ผังการเลือกตั้ง หน้า83-84
	- 83 -
	ส่วนที่ 2  กระบวนการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
	1. กระบวนการกำหนดหน่วยเลือกตั้ง
	- 84 –
	2. กระบวนการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

	20-กำหนดเลขหมายประจำบ้าน หน้า86-89
	๑. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	๑.๑  กระบวนการย่อยการขอกำหนดบ้านเลขที่ > ๑.๑.๑ การขอกำหนดบ้านเลขที่  (กรณีบ้านที่ชอบด้วยกฎหมาย)
	๑. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	๑.๑  กระบวนการย่อยการขอกำหนดบ้านเลขที่ > ๑.๑.๒ การขอกำหนดบ้านเลขที่ (กรณีบ้านที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย)

	21-แจ้งรื้อถอนบ้าน หน้า 90-93
	๑. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	๑.๒  กระบวนการย่อยการรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย > ๑.๒.๑ กรณีมีผู้แจ้ง
	. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	๑.๒  กระบวนการย่อยการรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย > ๑.๒.๒ กรณีไม่มีผู้แจ้ง หรือนายทะเบียนตรวจพบ

	22-แก้ไขรายการบ้าน หน้า 94-95 
	๑. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	๑.3 กระบวนการย่อยการแก้ไขรายการบ้านกรณีรายการของบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

	23- แจ้งการเกิด หน้า 96-121
	๑. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	1.๔ กระบวนการย่อยการรับแจ้งการเกิด > ๑.๔.๑ การแจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (เกิดในท้องที่สำนักทะเบียน)
	-
	เจ้าหน้าที่
	1. ตรวจสอบหลักฐานที่จุดประชาสัมพันธ์และกดบัตรคิว
	-
	  หลักฐานเอกสาร
	  ครบถ้วนตาม         
	  (1) บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง      
	ข้อ ๑ - 4
	      (เจ้าบ้าน หรือบิดา หรือมารดา)
	1
	3.ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้
	  1.2. กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร
	นายทะเบียน
	2. - ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน     
	30 นาที
	 -  ท.ร.1 
	  - หลักฐานเอกสารทุก  
	    ตอนหน้า
	  รายการถูกต้องตาม  
	     ตรวจสอบความถูกต้องของ ท.ร.1 ตอนหน้า และ 
	  อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 25๔๗ (รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒  พ.ศ.25๔๙) ข้อ 8
	  เอกสารอ้างอิง 1 – 4
	2
	-
	- คนในท้องที่มอบสูติบัตรและสำเนา
	- คนในท้องที่เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน
	3
	สูติบัตร    ตามประเภท
	นายทะเบียน
	-ผู้แจ้งตรวจสอบ  
	3. การพิจารณาอนุญาต
	 สูติบัตรให้
	 3.1 กรณีอนุญาต
	บุคคล
	 ถูกต้อง
	 ครบถ้วน
	-ผู้รับบริการและ
	ผู้บังคับบัญชา
	สุ่มจับเวลาการให้บริการ
	   (3) เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ
	  ทะเบียนบ้านให้ผู้แจ้ง
	๑. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	๑.๔ กระบวนการย่อยการรับแจ้งการเกิด > ๑.๔.๒ การแจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (เกิดท้องที่สำนักทะเบียนอื่น)
	1.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเกิดหรือการตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น พ.ศ.๒๕๕๑
	-
	เจ้าหน้าที่
	-
	หลักฐานเอกสาร
	๑.ตรวจสอบหลักฐานที่จุดประชาสัมพันธ์และกดบัตรคิว
	-
	ครบถ้วน
	1
	   (1) บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง (บิดา หรือมารดา 
	      หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของ   เด็กที่เกิด)
	2.กฎกระทรวงกำหนดอัตรา 
	   ค่าธรรมเนียมการทะเบียน
	   ราษฎร พ.ศ.2551
	1.2  กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร
	(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2551) ข้อ 56/1
	- ท.ร.1 ตอน 
	นายทะเบียน
	-
	2
	 - หลักฐานเอกสารทุก  
	  3 ชั่วโมง
	  หน้า
	   รายการถูกต้องตาม  
	- ป.ค.14
	   เอกสารอ้างอิง 1- 4
	 - ป.ค.14 ที่มี
	   รายการถูกต้อง
	นายทะเบียน
	3
	  แบบ ท.ร.31 ที่มี 
	  รายการถูกต้อง  
	  ครบถ้วน
	- สูติบัตรตาม
	นายทะเบียน
	-ผู้แจ้งตรวจสอบ  
	4. การพิจารณาอนุญาต
	4
	    ประเภท 
	 สูติบัตรให้
	   4.1   กรณีอนุญาต เมื่อนายทะเบียนเห็นว่าเด็กเกิด
	    บุคคล
	 ถูกต้อง
	           ในราชอาณาจักรซึ่งยังไม่ได้แจ้งการเกิดและมี
	 ครบถ้วน
	           ภูมิลำเนาอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือ 
	-ผู้รับบริการและ
	           ผู้ปกครอง ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต
	ผู้บังคับบัญชา
	           ท้องที่สำนักทะเบียนที่แจ้งเกิด
	สุ่มจับเวลาการให้บริการ
	      (3) เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน
	๑. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	๑.๔ กระบวนการย่อยการรับแจ้งการเกิด > ๑.๔.๓ การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (เกิดในท้องที่สำนักทะเบียน)
	เจ้าหน้าที่
	-
	หลักฐานเอกสาร
	๑.ตรวจสอบหลักฐานที่จุดประชาสัมพันธ์และกดบัตรคิว
	-
	1
	-
	ครบถ้วน
	  (1) บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง (บิดา หรือมารดา     
	      หรือเจ้าบ้าน)
	๒.ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 25๔๗ (รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒  พ.ศ.25๔๙) ข้อ 8
	   1.2 กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร
	2
	นายทะเบียน
	- หลักฐานเอกสารทุก  
	1 วัน 
	(กรณีเด็กอายุไม่เกิน ๗ ปี )   6๐ วัน
	   รายการถูกต้องตาม  
	   เอกสารอ้างอิง 1- 4
	 - ป.ค.14 ที่มี
	   รายการถูกต้อง
	     -  กรณีการแจ้งการเกิดสำหรับเด็กที่มีอายุไม่  เกิน 7 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นคำร้อง ให้
	       นายทะเบียนท้องถิ่นพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่เกิดแทนผู้อำนวยการเขต
	ให้นายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติ  
	(ท.ร.38 ก) ให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลประเภท 0 โดยใช้เลขที่บ้านของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
	- สูติบัตรตาม
	นายทะเบียน
	-ผู้แจ้งตรวจสอบ  
	3. การพิจารณาอนุญาต
	3
	    ประเภท 
	 สูติบัตรให้
	   3.1 กรณีอนุญาต
	    บุคคล
	 ถูกต้อง
	 ครบถ้วน
	-ผู้รับบริการและ
	ผู้บังคับบัญชา
	สุ่มจับเวลาการให้บริการ
	   (3) พิมพ์สูติบัตรและให้ผู้แจ้งลงลายมือชื่อ
	 -  บุคคลสัญชาติไทยใช้แบบพิมพ์ท.ร.๒
	 -  กรณีไม่ได้สัญชาติไทยใช้แบบพิมพ์ ท.ร.3
	 -  คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ 
	    พม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาต
	    ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
	    ใช้แบบพิมพ์ ท.ร.03
	         -  บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนใช้
	     แบบพิมพ์ ท.ร.031
	(4) เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านหรือทะเบียน        
	  ประวัติ
	  - คนในท้องที่เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน
	- คนต่างท้องที่หรือในกรณีที่ไม่สามารถเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนได้ให้เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านกลาง (ยกเว้นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ และบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้คัดสำเนาสูติบัตรและแจ้งไปยังนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่บิดามารดาเด็กมีชื่ออยู่เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและแนะนำให้ทำการแจ้งย้ายไปยังภูมิลำเนาที่อาศัยต่อไป)
	   (5)  มอบเอกสาร
	        - คนในท้องที่มอบสูติบัตรและสำเนา
	๑. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	๑.4 กระบวนการย่อยการรับแจ้งการเกิด > ๑.๔.๔ การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (เกิดท้องที่สำนักทะเบียนอื่น)
	1
	1.กฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเกิดหรือการตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น
	-
	เจ้าหน้าที่
	-
	หลักฐานเอกสาร
	๑.ตรวจสอบหลักฐานที่จุดประชาสัมพันธ์และกดบัตรคิว
	-
	ครบถ้วน
	   (1) บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง (บิดาหรือมารดา         หรือผู้ปกครองของเด็ก)
	  พ.ศ.๒๕๕๑
	2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของ เด็กซึ่งถูกทอดทิ้งเด็กเร่ร่อนหรือ   เด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งพ.ศ.๒๕๕๑
	3.ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง
	     ข้อ ๕๗, ๕๘, ๕๘ทวิ
	 1.2 กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร
	นายทะเบียน
	-
	- หลักฐานเอกสารทุก  
	1 วัน 
	(กรณีเด็กอายุไม่เกิน ๗ ปี)
	   รายการถูกต้องตาม  
	   เอกสารอ้างอิง 1- 4
	2
	 - ป.ค.14 ที่มี
	ภายใน
	   รายการถูกต้อง
	60 วัน
	(กรณีเด็กอายุเกิน  
	๗ ปี)
	นายทะเบียน
	นายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติ (ท.ร.38 ก) ให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลประเภท 0 โดยใช้เลขที่บ้านของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
	- สูติบัตรตาม
	นายทะเบียน
	-ผู้แจ้งตรวจสอบ  
	3. การพิจารณาอนุญาต
	    ประเภท 
	 สูติบัตรให้
	   3.1 อนุญาต
	    บุคคล
	 ถูกต้อง
	 ครบถ้วน
	-ผู้รับบริการและ
	ผู้บังคับบัญชา
	สุ่มจับเวลาการให้บริการ
	          ให้แจ้งผู้ร้องทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการ 
	         ได้ และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งภายใน 15 
	        วัน รวมทั้งบันทึกลงในคำร้อง
	๑. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	๑.๔ กระบวนการย่อยการรับแจ้งการเกิด > ๑.๔.๕ การแจ้งเกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง
	-
	เจ้าหน้าที่
	-
	หลักฐานเอกสาร
	1
	 ๑.ตรวจสอบหลักฐานที่จุดประชาสัมพันธ์และกดบัตรคิว
	-
	ครบถ้วน
	   (1) บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง      
	2.กฎกระทรวง กำหนด 
	      (เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
	   หลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์ 
	          และความมั่นคงของมนุษย์ที่รับเด็กไว้)
	   สถานะการเกิด  และสัญชาติ
	   ของ เด็กซึ่งถูกทอดทิ้งเด็ก
	   เร่ร่อนหรือ   เด็กที่ไม่ปรากฏ
	   บุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง 
	   พ.ศ.๒๕๕๑
	3.ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง 
	   ว่าด้วยการจัดทำทะเบียน
	   ราษฎร พ.ศ. 2535 (รวม
	   แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
	   2551) ข้อ 59
	   วันที่ 1 เมษายน 2545
	  1.2. กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร
	นายทะเบียน
	-
	- หลักฐานเอกสารทุก  
	    ภายใน  
	2
	   รายการถูกต้องตาม  
	   90 วัน
	   เอกสารอ้างอิง 1- 4
	 - ป.ค.14 ที่มี
	   รายการถูกต้อง
	2.7  กรณีผลการพิจารณาระบุว่าเด็กที่แจ้งเกิดเป็น
	         ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรและเป็นผู้มีสัญชาติไทย 
	- สูติบัตรตาม
	นายทะเบียน
	-ผู้แจ้งตรวจสอบ  
	    ประเภท 
	 สูติบัตรให้
	    บุคคล
	 ถูกต้อง
	 ครบถ้วน
	-ผู้รับบริการและ
	ผู้บังคับบัญชา
	สุ่มจับเวลาการให้บริการ
	๑. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	๑.๔ กระบวนการย่อยการรับแจ้งการเกิด > ๑.๔.๖ การแจ้งเกิดเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐ
	1
	-
	เจ้าหน้าที่
	-
	หลักฐานเอกสาร
	๑.ตรวจสอบหลักฐานที่จุดประชาสัมพันธ์และกดบัตรคิว
	-
	ครบถ้วน
	   (1) บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง     
	      (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
	2 .กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติของ เด็กซึ่งถูกทอดทิ้งเด็กเร่ร่อนหรือ   เด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งพ.ศ.๒๕๕๑
	          เอกชนที่สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กตาม 
	          รายชื่อหน่วยงานที่กระทรวงมหาดไทย
	          ประกาศซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ขอแจ้งการเกิด หรือ 
	          ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
	3.ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง  
	   ว่าด้วยการจัดทำทะเบียน
	   ราษฎร พ.ศ. 2535(รวม
	   แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 
	   พ.ศ.2551)ข้อ 59/1
	1.2. กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร
	นายทะเบียน
	- หลักฐานเอกสารทุก  
	90 วัน
	   รายการถูกต้องตาม  
	2
	   เอกสารอ้างอิง 1 - 4
	 - ป.ค.14 ที่มี
	   รายการถูกต้อง
	ผู้อำนวยการเขต
	2.7  กรณีผลการพิจารณาระบุว่าเด็กที่แจ้งเกิดเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรและเป็นผู้มีสัญชาติไทย ให้นายทะเบียนออกสูติบัตร ท.ร.1 หรือ ท.ร.2 แล้วแต่กรณีให้แก่ผู้แจ้ง โดยลงรายการเกี่ยวกับเด็ก บิดาและมารดาเท่าที่ทราบ รายการใดไม่ทราบให้ทำเครื่องหมาย “ - ” ไว้
	-
	- สูติบัตรตาม
	นายทะเบียน
	-ผู้แจ้งตรวจสอบ  
	3
	    ประเภท 
	 สูติบัตรให้
	    บุคคล
	 ถูกต้อง
	 ครบถ้วน
	-ผู้รับบริการและ
	ผู้บังคับบัญชา
	สุ่มจับเวลาการให้บริการ
	๑. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	๑.๔ กระบวนการย่อยการรับแจ้งการเกิด > ๑.๔.๗ การออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.20/1)
	๑.พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 20/1 
	-
	เจ้าหน้าที่
	-
	หลักฐานเอกสาร
	๑.ตรวจสอบหลักฐานที่จุดประชาสัมพันธ์และกดบัตรคิว
	-
	ครบถ้วน
	  1.1 ตรวจสอบหลักฐาน 
	1
	    (1) บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง (ถ้ามี)      
	๒.ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
	 1.2. กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร
	ท.ร.31 
	นายทะเบียน
	คำร้อง ท.ร.31
	105 วัน
	2
	ที่มีรายการ
	ถูกต้อง ครบถ้วน
	นายทะเบียน
	- หลักฐานเอกสารทุก  
	3
	   รายการถูกต้องตาม  
	   เอกสารอ้างอิง 1 - 2
	 - ป.ค.14 ที่มี
	   รายการถูกต้อง
	นายทะเบียน
	-ผู้แจ้งตรวจสอบ  
	4. การพิจารณาอนุญาต
	4
	 ท.ร.๒๐/๑
	 หนังสือรับรอง
	   4.1 กรณีอนุญาต
	 การเกิด 
	 (ท.ร. 20/1)  
	 ให้ ถูกต้อง
	 ครบถ้วน
	-ผู้รับบริการและ
	ผู้บังคับบัญชา
	สุ่มจับเวลาการให้บริการ

	24-แจ้งตาย หน้า122-130
	- 122  -
	๑. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	๑.๕  กระบวนการย่อยการรับแจ้งการตาย > ๑.๕.๑ การรับแจ้งการตายของคนตายในท้องที่สำนักทะเบียน
	๑. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ (รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๑) ข้อ ๔ ๖๑, ๖๒, ๖๓, ๖๔, ๖๙
	ท.ร.4 ตอนหน้า
	เจ้าหน้าที่
	-
	หลักฐานเอกสาร 
	๑. ตรวจสอบหลักฐานที่จุดประชาสัมพันธ์และกดบัตรคิว
	๑
	      -
	ครบถ้วนถูกต้องตามเอกสาร
	อ้างอิง 
	ข้อ ๑-๓
	๒.ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ (รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.๒๕๔๙) ข้อ ๙
	๓. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๐
	ท.ร.31
	นายทะเบียน
	-
	- คำร้อง ท.ร.31 และใบรับแจ้ง ท.ร.4 ตอนหน้า มีรายการครบถ้วน ถูกต้อง
	50 นาที
	๒
	๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร
	(๑) บัตรประจำตัวผู้แจ้ง 
	๔.๒ กรณีไม่อนุญาต แจ้งเหตุผลที่ไม่อาจ
	๔.๑ กรณีอนุญาต
	๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร
	(๑) บัตรประจำตัวผู้แจ้ง 
	๓.๒ กรณีไม่อนุญาต แจ้งเหตุผลที่ไม่อาจ  
	๓.๑ กรณีอนุญาต
	นายทะเบียน
	- ผู้แจ้งตรวจสอบ  
	๓. การพิจารณาอนุญาต
	๓
	 มรณบัตรให้
	 ถูกต้อง
	 ครบถ้วน
	- ผู้รับบริการและ
	ผู้บังคับบัญชา
	สุ่มจับเวลาการให้บริการ
	     ดำเนินการได้ และให้อุทธรณ์คำสั่งภายใน  
	           15 วัน พร้อมบันทึกในคำร้อง 
	- 124 –
	๑. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	๑.๕  กระบวนการย่อยการรับแจ้งการตาย > ๑.๕.๒ การรับแจ้งการตายกรณีมีการตายและไม่ทราบว่าคนตายเป็นใคร
	ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ (รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๑) ข้อ ๔,๖๕,๖๙
	ท.ร.4 ตอนหน้า
	เจ้าหน้าที่
	-
	หลักฐานเอกสาร 
	๑. ตรวจสอบหลักฐานที่จุดประชาสัมพันธ์
	๑
	ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบฯ ข้อ ๖๕,๖๙
	(๑) บัตรประจำตัวผู้แจ้ง 
	๑.๒ กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร
	ป.ค.๑๔
	นายทะเบียน
	-
	-
	๒. สอบสวนผู้แจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีการตายและ
	ท.ร.31
	นายทะเบียน
	-
	- คำร้อง ท.ร.31 และใบรับแจ้ง ท.ร.๔ ตอนหน้า มีรายการครบถ้วน ถูกต้อง
	๓
	- หลักฐานเอกสารทุกรายการถูกต้องตามระเบียบฯ ข้อ ๖๕,๖๙
	นายทะเบียน
	๔. การพิจารณาอนุญาต
	๔
	  ๔.๑ กรณีอนุญาต
	           ดำเนินการได้ และให้อุทธรณ์คำสั่งภายใน 
	           15 วัน พร้อมบันทึกในใบรับแจ้ง 
	- 126 -
	๑. กระบวนการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
	๑.๕  กระบวนการย่อยการรับแจ้งการตาย > ๑.๕.๓ การรับแจ้งการตายกรณีมีเหตุเชื่อได้ว่ามีการตายแต่ยังไม่พบศพ
	ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ (รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๑) ข้อ ๔, ๖๖,๖๙
	ท.ร.๔  
	เจ้าหน้าที่
	-
	หลักฐานเอกสาร 
	๑. ตรวจสอบหลักฐานที่จุดประชาสัมพันธ์
	๑
	ตอนหน้า
	ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบฯ ข้อ ๖๖,๖๙
	ป.ค.๑๔
	นายทะเบียน
	-
	-
	๒. สอบสวนผู้แจ้งให้ทราบถึงมูลเหตุที่ทำให้เชื่อว่ามี
	ท.ร.31  
	นายทะเบียน
	-
	- คำร้อง ท.ร.31 และใบรับแจ้ง ท.ร.๔ ตอนหน้า มีรายการครบถ้วน ถูกต้อง
	๓
	นายทะเบียน
	๔. การพิจารณาอนุญาต
	๔
	           ดำเนินการได้ และให้อุทธรณ์คำสั่งภายใน 
	           15 วัน พร้อมบันทึกในใบรับแจ้ง 
	- 128 -
	๑. กระบวนการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
	๑.๕ กระบวนการย่อยการรับแจ้งการตาย > ๑.๕.๔ การรับแจ้งการตายกรณีคนที่ตายในท้องที่สำนักทะเบียนอื่น

	25-ย้ายที่อยู่ หน้า 131-150
	- 131 -
	1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	1
	(1)บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน
	1.2  กดบัตรคิวทะเบียนราษฎร
	หลักฐานเอกสาร
	เจ้าหน้าที่
	-
	2
	50 นาที
	นาย ทะเบียน
	ท.ร.31
	๓
	(3)จำหน่ายรายการคนย้ายออกโดยประทับคำว่า 
	“ย้าย” สีน้ำเงินหน้ารายการคนย้ายออกใน
	สำเนาทะเบียนบ้าน
	ท.ร.6 ตอน1
	1
	-

	           ทะเบียนบ้านกลาง
	หลักฐานเอกสาร
	เจ้าหน้าที่
	-
	ลว. 8 ก.ค.2545
	ที่
	ผังกระบวนการ
	ระยะ
	เวลา
	รายละเอียดงาน
	ผู้รับ
	ผิดชอบ
	แบบฟอร์ม/บันทึก
	2
	50 นาที
	นายทะเบียน
	3
	นายทะเบียน
	ท.ร.6 ตอน1
	และ2
	ที่
	ผังกระบวนการ
	ระยะ
	เวลา
	รายละเอียดงาน
	ผู้รับ
	ผิดชอบ
	แบบฟอร์ม/บันทึก
	1
	-

	           ทะเบียนบ้านกลาง(ถ้ามี)
	หลักฐานเอกสาร
	เจ้าหน้าที่
	-
	ลว. 8 ก.ค.2545
	ที่
	ผังกระบวนการ
	ระยะ
	เวลา
	รายละเอียดงาน
	ผู้รับ
	ผิดชอบ
	แบบฟอร์ม/บันทึก
	2
	1 ชั่วโมง50 นาที
	นายทะเบียน
	- ท.ร.31
	3
	นายทะเบียน
	ท.ร.6ตอน1
	และ2
	ที่
	ผังกระบวนการ
	ระยะ
	เวลา
	รายละเอียดงาน
	ผู้รับ
	ผิดชอบ
	แบบฟอร์ม/บันทึก
	1

	 (1) บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง   
	หลักฐานเอกสาร
	50 นาที
	หลักฐานเอกสาร
	-
	-ท.ร.31
	ที่
	ผังกระบวนการ
	ระยะ
	เวลา
	รายละเอียดงาน
	ผู้รับ
	ผิดชอบ
	แบบฟอร์ม/บันทึก
	3
	ท.ร.6 
	ตอน1
	ที่
	ผังกระบวนการ
	ระยะ
	เวลา
	รายละเอียดงาน
	ผู้รับ
	ผิดชอบ
	แบบฟอร์ม/บันทึก
	1

	              ในทะเบียนบ้านกลาง
	หลักฐานเอกสารครบถ้วนตามระเบียบฯ ข้อ 79,
	85
	ลว. 8 ก.ค.2545
	ที่
	ผังกระบวนการ
	ระยะ
	เวลา
	รายละเอียดงาน
	ผู้รับ
	ผิดชอบ
	แบบฟอร์ม/บันทึก
	2
	2.2 สอบสวนผู้แจ้งย้ายเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่าผู้แจ้ง
	ย้ายเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ที่มีชื่อในทะเบียน
	บ้านกลาง
	หลักฐานเอกสาร
	-
	3
	4
	- บันทึกผลการ
	พิจารณาและ
	ลงลายมือชื่อ
	ในคำร้อง (ท.ร. 
	31)
	-
	ที่
	ผังกระบวนการ
	ระยะ
	เวลา
	รายละเอียดงาน
	ผู้รับ
	ผิดชอบ
	แบบฟอร์ม/บันทึก
	1
	-

	        (1)  บัตรประจำตัวของผู้แจ้งหรือหลักฐานที่แสดงให้
	1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	(1)บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง   
	(2)บัตรประจำตัวของเจ้าบ้านและสำเนา
	ทะเบียนบ้านที่จะแจ้งย้ายออกและย้ายเข้า
	หลักฐานเอกสาร
	2
	50 นาที
	ถูกต้องทุกรายการตามระเบียบฯ
	ข้อ 7,79,84,87
	นายทะเบียน
	ท.ร.31
	3
	(3)จำหน่ายรายการคนย้ายออกโดยประทับคำว่า 
	“ย้าย” สีน้ำเงินหน้ารายการคนย้ายออกในสำเนา
	ทะเบียนบ้าน
	(4)เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านที่ย้ายเข้า
	นายทะเบียน
	ท.ร.6 ตอน1      และ2
	ที่
	ผังกระบวนการ
	ระยะ
	เวลา
	รายละเอียดงาน
	ผู้รับ
	ผิดชอบ
	แบบฟอร์ม/บันทึก
	1
	-

	1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	(1)  บัตรประจำตัวของผู้แจ้งหรือหลักฐานที่แสดงให้
	เห็นว่าผู้แจ้งเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ที่มีชื่อใน  
	1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	(1)  บัตรประจำตัวของผู้แจ้งหรือหลักฐานที่แสดงให้
	เห็นว่าผู้แจ้งเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ที่มีชื่อใน  
	1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	     1.1 ตรวจสอบหลักฐาน
	เห็นว่าผู้แจ้งเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ที่มีชื่อ
	- 141-
	1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	(1) บัตรประจำตัวของเจ้าบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน
	หลักฐานเอกสารครบถ้วนตามระเบียบฯข้อ 81
	2
	1 ชั่วโมง
	หลักฐานเอกสาร
	-
	- ท.ร.31
	ที่
	ผังกระบวนการ
	ระยะ
	เวลา
	รายละเอียดงาน
	ผู้รับ
	ผิดชอบ
	แบบฟอร์ม/บันทึก
	(3) จำหน่ายรายการคนย้ายออกโดยประทับคำว่า
	“ย้าย” สีน้ำเงินหน้ารายการคนย้ายออกใน
	สำเนาทะเบียนบ้าน
	(5) มอบสำเนาทะเบียนบ้านคืนให้ผู้แจ้ง
	ท.ร.6 ตอน1
	1

	1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	(1) บัตรประจำตัวของเจ้าบ้านหรือผู้แจ้ง
	หลักฐานเอกสาร
	2
	50 นาที
	2. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสาร
	ที่ผู้ร้องนำมาแสดง
	หลักฐานเอกสาร
	- ท.ร.15
	- ท.ร.31
	3
	หลักฐานเอกสาร
	-
	เจ้าหน้าที่
	-
	2
	2. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารที่ผู้ร้อง
	    นำมาแสดง
	2.1ตรวจสอบฐานข้อมูลว่าได้มีการแจ้งย้าย
	ท.ร.15
	ท.ร.31
	3
	ใบแทน
	1
	 -
	หลักฐาน
	-
	เจ้าหน้าที่
	-
	2
	2. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารที่ผู้แจ้ง
	    นำมาแสดงและดำเนินการดังนี้
	บันทึก
	3
	  ใบแทนใบแจ้ง
	  การย้ายที่อยู่
	ตอน  1,2


	26-การแจ้งย้ายที่อยู่ ย้ายเข้า หน้า151 - 159 
	ใบแจ้งการย้ายที่อยู่
	เจ้าหน้าที่
	-
	หลักฐานเอกสาร
	-
	นายทะเบียน
	2. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน
	2
	  ย้ายที่อยู่
	    2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้แจ้ง
	          นำมาแสดงกับฐานข้อมูล
	  ท.ร. 31
	- ใบแจ้งการ  
	- ใบเสร็จ
	- ท.ร. 8
	- คำร้อง 
	- ใบแจ้งการย้ายที่อยู่
	- คำร้อง 
	3
	  ท.ร. 31
	   (ถ้ามี)
	8. หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 7 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2550
	บันทึก
	- 154–
	บันทึก
	1
	ใบแจ้งการ
	เจ้าหน้าที่
	-
	หลักฐาน
	-
	ย้ายที่อยู่
	-  ใบแจ้งการ
	นายทะเบียน
	2
	2. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน
	   ย้ายที่อยู่
	    2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้แจ้ง
	-  คำร้อง
	          นำมาแสดงกับฐานข้อมูล
	-  ใบแจ้งการ
	3
	   ย้ายที่อยู่
	-  คำร้อง
	- ท.ร. 8
	-
	-
	เจ้าหน้าที่
	หลักฐาน
	-
	1
	2
	2. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน
	    2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้แจ้ง
	          นำมาแสดงกับฐานข้อมูล
	    2.2 ตรวจสอบรายการของผู้ย้ายในทะเบียนบ้าน-
	บันทึก
	3
	 - ใบแจ้งการ
	    ย้ายที่อยู่
	6. หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0310.5(1)/728 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2542
	- 158-
	-
	เจ้าหน้าที่
	-
	หลักฐาน
	-
	1
	-  คำร้อง
	2. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน
	2
	  นาย  
	-
	  ทะเบียน
	    2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้แจ้ง
	          นำมาแสดงกับฐานข้อมูล
	เอกสารอ้างอิง
	ผู้รับ
	รายละเอียดงาน
	ระยะเวลา
	ผังกระบวนการ
	ที่
	บันทึก
	ผิดชอบ
	3
	3. การพิจารณาอนุญาต
	 -  ใบแจ้งการ
	    ย้ายที่อยู่
	 -  คำร้อง

	(1)เพิ่มชื่อ93 หน้า 160-163
	(2)เพิ่มชื่อ94หน้า164-168
	(3)เพิ่มชื่อ95หน้า169-172
	(4)เพิ่มชื่อ96 หน้า173-176
	(5)เพิ่มชื่อ96-1หน้า177-180
	(6)เพิ่มชื่อ96-2 หน้า181-184
	(7)เพิ่มชื่อ97หน้า185-188
	(8)เพิ่มชื่อ98 หน้า189-192
	(9)เพิ่มชื่อ99หน้า193-196
	(10)เพิ่มชื่อ99-1หน้า197-200
	(11)เพิ่มชื่อ100หน้า201-204 
	(12)เพิ่มชื่อ101หน้า205-208
	(13)เพิ่มชื่อ102 หน้า209-212
	(14)เพิ่มชื่อ103 หน้า213-216
	(15)เพิ่มชื่อ105 หน้า217-219
	(16)ลงรายการสัญชาติไทยม23 หน้า220-224
	28-กระบวนการจำหน่ายชื่อ หน้า 225-238
	1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	นายทะเบียน
	-
	   คำร้อง
	นายทะเบียน
	-
	ผู้ร้องยืนยันที่อยู่แน่นอนเพียงแห่งเดียว
	-๒26-
	นายทะเบียน
	เอกสาร
	ถูกต้องครบถ้วน
	/ผู้รับบริการและผู้บังคับบัญชา
	สุ่มจับเวลา
	การให้บริการ
	-๒๒7-
	นายทะเบียน
	-
	   คำร้อง
	นายทะเบียน
	-
	ผู้ร้องยืนยันที่อยู่แน่นอนเพียงแห่งเดียว
	-๒28-
	นายทะเบียน
	เอกสาร
	   คำร้อง ท.ร.๓๑   
	ถูกต้องครบถ้วน
	/ผู้รับบริการและผู้บังคับบัญชา
	สุ่มจับเวลา
	การให้บริการ
	-229-
	1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	ป.ค.๑๔
	นายทะเบียน
	-
	นายทะเบียน
	-
	หลักฐานทั้งหมดและความเห็น นายทะเบียน
	-
	นายทะเบียน
	-
	-233-
	1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	นายทะเบียน
	-
	- หลักฐานเอกสารที่นำมาแสดงถูกต้องตามระเบียบ 
	2. ป.ค.14
	ข้อ ๑๑๑         - ข้อเท็จจริงมีความถูกต้อง
	-234-
	คำร้อง ท.ร.๓๑
	นายทะเบียน
	เอกสาร
	ถูกต้องครบถ้วน
	/ผู้รับบริการและ
	สุ่มจับเวลา
	การให้บริการ
	-235-
	1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	นายทะเบียน
	-
	ถ้วนถูกต้อง
	นายทะเบียน
	-
	ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสาบสูญมีความถูกต้องชัดเจน
	-236-
	คำร้อง ท.ร.๓๑
	นายทะเบียน
	เอกสาร
	ถูกต้องครบถ้วน
	/ผู้รับบริการและ
	ผู้บังคับบัญชา
	สุ่มจับเวลา
	การให้บริการ
	-2๓7-
	1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	คำร้อง ท.ร.๓๑
	นายทะเบียน
	-
	ถ้วนถูกต้อง
	-238-
	คำร้อง ท.ร.๓๑
	นายทะเบียน
	เอกสาร
	ถูกต้องครบถ้วน
	/ผู้รับบริการและ
	ผู้บังคับบัญชา
	สุ่มจับเวลา
	การให้บริการ

	29-แก้ไขรายการทะเบียนราษฎร หน้า 239-248
	-239-
	1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	คำร้อง ท.ร.๓๑
	นายทะเบียน
	-
	นายทะเบียน
	-
	-240-
	ผู้อำนวยการเขต
	- เอกสารถูกต้อง
	ครบถ้วน
	- ผู้รับบริการและ
	นายทะเบียน
	ผู้บังคับบัญชา
	สุ่มจับเวลา
	การให้บริการ
	-241-
	1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	คำร้อง ท.ร.๓๑
	นายทะเบียน
	-
	-242-
	นายทะเบียน
	เอกสาร
	ถูกต้องครบถ้วน
	/ ผู้รับบริการและ
	ผู้บังคับบัญชา
	สุ่มจับเวลา
	การให้บริการ
	-243-
	1. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร
	คำร้อง ท.ร.๓๑
	นายทะเบียน
	-
	นายทะเบียน
	-
	-244-
	คำร้อง ท.ร.31
	ผู้อำนวยการเขต
	เอกสาร
	ถูกต้องครบถ้วน
	/ ผู้รับบริการและ
	นายทะเบียน
	ผู้บังคับบัญชา
	สุ่มจับเวลา
	การให้บริการ
	-245-
	คำร้อง  ท.ร.๓๑
	นายทะเบียน
	-
	-246-
	คำร้อง ท.ร. ๓๑
	นายทะเบียน
	เอกสาร
	ถูกต้องครบถ้วน
	/ ผู้รับบริการและ
	ผู้บังคับบัญชา
	สุ่มจับเวลา
	การให้บริการ
	-2๔7-
	คำร้อง  ท.ร.๓๑
	นายทะเบียน
	-
	-248-
	นายทะเบียน
	- เอกสารถูกต้องครบถ้วน
	 ท.ร.๓๑
	- ผู้รับบริการและ
	  ผู้บังคับบัญชา
	  สุ่มจับเวลา
	  การให้บริการ

	30- คัดสำเนา.หน้า 249-253
	-
	เจ้าหน้าที่
	หลักฐาน
	1. 1. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
	 -
	-
	1
	2. พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 
	3. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 4,6,14  
	- ท.ร.31
	นาย
	-
	1 ชั่วโมง
	2
	  ทะเบียน
	แบบฟอร์ม/บันทึก
	ผู้รับ
	เอกสารอ้างอิง
	รายละเอียดงาน
	ระยะเวลา
	ผังกระบวนการ
	ที่
	ผิดชอบ
	  ใบเสร็จรับเงิน
	ผู้รับ
	ระยะเวลา
	ผังกระบวนการ
	ที่
	เอกสารอ้างอิง
	แบบฟอร์ม/บันทึก
	รายละเอียดงาน
	ผิดชอบ
	1.พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 4,6,14 
	-
	เจ้าหน้าที่
	หลักฐาน
	 -
	-
	1
	- ท.ร.31
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	๒.๑  กระบวนการย่อยการขอมีบัตร / ขอมีบัตรใหม่/  ขอเปลี่ยนบัตร   (กรณีไม่สอบสวน)   >  ๒.๑.๙  กระบวนการย่อยการขอเปลี่ยนบัตรกรณีอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม
	- ๒๗๖ -
	๒. กระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
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