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งานที่ให้บริการ การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลที่ถูกจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลใน
ทะเบียนบ้านเนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎร ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์/โทรสาร 055-499574 ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หมายเหตุ : กรณีผู้นั้นมีภูมิล าเนาอยู่ต าบลจริม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ เจ้าบ้านบิดามารดาหรือผู้ท่ีขอเพิ่มชื่อ 
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อได้อย่างน้อย 2 คน 
3. เงื่อนไข 

(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอ า
พรางหรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริงให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้อมและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  60 วัน 

(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข้อกฎหมายหรือการ
ตรวจสอบเอกสารส าคัญต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลางให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน90 วัน(ท้ังนี้การหารือต้องส่งให้ส านักทะเบียนกลางภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีรับเรื่อง) 
โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัดเพื่อส่งให้ส านักทะเบียนกลางเพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องค าขอและตรวจสอบหลักฐานการย่ืนประกอบ
พิจารณาในเบ้ืองต้น (ระยะเวลา 10 นาที) 

 งานทะเบียนราษฎร  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม 

2. การพิจารณา 
นายทะเบียนสอบสวนผู้ร้องเจ้าบ้านบิดามารดาพยานบุคคลท่ี
น่าเชื่อถือให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้
ขอเพิ่มชื่อและสาเหตุที่มีการแจ้งการตายหรือการจ าหน่าย
รายการบุคคลเพื่อสอบสวนว่าเป็นการแจ้งโดยทุจริตหรือไม่โดย
รวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายอ าเภอท่าปลา
พิจารณาอนุมุติ/ไม่อนุมัติ (ระยะเวลา 20 วัน) 

 งานทะเบียนราษฎร  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม 
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3. การพิจารณา 
เมื่อได้รับแจ้งจากนายอ าเภอแล้วนายทะเบียนท้องถิ่นด าเนินการ
เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ 
(ระยะเวลา 10 วัน) 

 งานทะเบียนราษฎร  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  30  วัน 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) 
หมายเหตุ : (ของบ้านท่ีผู้ร้องถูกจ าหน่ายเนื่องจากทุจริต) 

จ านวน  1  ฉบับ 

2. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
หมายเหตุ : (ของผู้ร้องถ้ามี) 

จ านวน  1  ฉบับ 

3. หลักฐานทะเบียนท่ีมีรายการของผู้ขอเพิ่มชื่อเช่นบัญชีส ามะโนครัวทะเบียน
สมรส (ฉบับจริงและส าเนา) 
หมายเหต ุ: (ถ้าม)ี 

จ านวนอย่างละ  
1 ฉบับ 

4. เอกสารทะเบียนราษฎรเช่นทะเบียนบ้านท.ร.13,ทะเบียนประวัติ ท.ร.38/1 
หรือ ท.ร.38ข (ฉบับจริงและส าเนา) 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

5. เอกสารท่ีทางราชการออกให้เช่นหลักฐานการศึกษาหลักฐานทหารใบส าคัญถิ่น
ท่ีอยู่หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของบิดามารดา(กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อมีบิดา
มารดาเป็นคนต่างด้าว) (ฉบับจริงและส าเนา) 
หมายเหตุ : (ถ้าม)ี 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม  โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
 
4. ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ถ.ล าลูกกาคลอง 9 อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี  
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th  
 

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.bora.dopa.go.th/
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5. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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