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คู่มือสาหรั บประชาชน: การเพิ่มชื่อกรณีคนต่ างด้ าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ ามาในประเทศไทยซึ่งระยะเวลาการ
อนุญาตให้ อยู่ในประเทศไทยยังไม่ สิน้ สุดมีความประสงค์ ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ าน ท.ร. 13
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลศรี วิไล อาเภอศรี วิไล จังหวัดบึงกาฬ
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อกรณีคนต่างด้ าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ ามาในประเทศไทยซึง่ ระยะเวลาการอนุญาตให้
อยูใ่ นประเทศไทยยังไม่สิ ้นสุดมีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ านท.ร. 13
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลตาบลศรี วิไลอาเภอศรี วิไลจังหวัดบึงกาฬ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสานักทะเบี ยนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติ มถึงฉบับที ่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนต่างด้ าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ ามาในประเทศไทยซึง่ ระยะเวลา
การอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทยยังไม่สิ ้นสุดมีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ านท.ร. 13 เทศบาลตาบลศรี วิไล
นุชนาฎพันหลวงสาเนาคูม่ ือประชาชน 21/08/2015 16:36
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการสานักทะเบียนท้องถิ่ นเทศบาลตาบลศรี วิไลอาเภอศรี วิไลจังหวัดบึงกาฬโทร.042 497 243 /
ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ ( )
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคาร้ องได้ แก่เจ้ าบ้ านหรื อผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคลได้ แก่บคุ คลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อได้ อย่างน้ อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้ งเป็ นไปโดยมิชอบด้ วยกฎหมายระเบียบหรื อโดยอาพรางหรื อโดยมีรายการข้ อความ
ผิดจากความเป็ นจริงให้ นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้ อมและพิจารณา
ให้ แล้ วเสร็จภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้ อนหรื อข้ อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ขิ ้ อกฎหมายหรื อการตรวจสอบเอกสารสาคัญต้ อง
ดาเนินการหารื อมายังสานักทะเบียนกลางให้ ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จภายใน 90 วัน (ทังนี
้ ้การหารื อต้ องส่งให้ สานัก
ทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัดเพื่อส่งให้ สานักทะเบียนกลางเพื่อตอบ
ข้ อหารื อดังกล่าวต่อไป
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ องคาขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบื ้องต้ น
สอบสวนผู้ร้องเจ้ าบ้ าน
20 วัน
พยานบุคคลที่นา่ เชื่อถือให้
ปรากฏข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็ นมาของผู้
ขอเพิ่มชื่อและความยินยอม
ของเจ้ าบ้ านให้ เพิ่มชื่อเข้ า
ทะเบียนบ้ านโดยรวบรวม
หลักฐานพร้ อมความเห็น
เสนอนายทะเบียนอาเภอ
หรื อนายทะเบียนท้ องถิ่น
พิจารณา

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล
ศรี วิไล อาเภอ
ศรี วิไล จังหวัด
บึงกาฬ
เทศบาลตาบล
ศรี วิไล อาเภอ
ศรี วิไล จังหวัด
บึงกาฬ

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
นายทะเบียนอาเภอหรื อ
นายทะเบียนท้ องถิ่น
พิจารณาอนุญาต/ไม่
อนุญาตและแจ้ งผลการ
พิจารณา

3)

ระยะเวลา
ให้ บริการ
10 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล
ศรี วิไล อาเภอ
ศรี วิไล จังหวัด
บึงกาฬ

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
(ของบ้ านที่จะขอ
1) บ้ าน
อาเภอ/สานัก
เพิ่มชื่อ
ทะเบียนท้ องถิ่น
)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ของผ้ ูร้ อง
หนังสือเดินทาง
ของผ้ ขอเพิ่มชื่อ
ซึง่ แปลเป็ น
ภาษาไทยโดย
สถาบันที่
น่าเชื่อถือ

กรมการปกครอง

1

-

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ถ้ ามี)

0

ฉบับ

-

4/4

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเทศบาลตาบลศรี วิไลอาเภอศรี วิไลจังหวัดบึงกาฬโทร. 042 497 243
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาลูกกาคลอง 9 อ.ลาลูกกาจ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรื อ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

25/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
เทศบาลตาบลศรี วิไลอาเภอศรี วิไล
จังหวัดบึงกาฬสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

