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คู่มือสําหรั บประชาชน: การเพิมชือและรายการบุคคลเข้ าในทะเบียนบ้ านกรณีคนต่ างด้ าวทีมีใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่ างด้ าวและเคยมีชือในทะเบียนบ้ าน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:ฝ่ ายทะเบียนสํานักงานเขตตลิงชัน
กระทรวง:กรุงเทพมหานคร
1. ชือกระบวนงาน:การเพิมชือและรายการบุคคลเข้ าในทะเบียนบ้ านกรณีคนต่างด้ าวทีมีใบสําคัญประจําตัวคนต่าง
ด้ าวและเคยมีชือในทะเบียนบ้ าน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:ฝ่ ายทะเบียนสํานักงานเขตตลิงชัน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ.การทะเบี ยนราษฎรพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ มเติ ม (ฉบับที 2) พ.ศ.2551
2)

ระเบี ยบสํานักทะเบี ยนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบี ยนราษฎรพ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพิ มเติ มถึงฉบับที 5
พ.ศ.2551)

3)

ระเบี ยบสํานักทะเบี ยนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบี ยนสํ าหรับบุคคลที ไม่มีสถานะทางทะเบี ยนพ.ศ.2548

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืน4 ทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่ได้ ระบุ
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การเพิมชือและรายการบุคคลเข้ าในทะเบียนบ้ านกรณีคนต่างด้ าวทีมีใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่างด้ าวและเคยมีชือในทะเบียนบ้ านสํานักงานเขตตลิงชันนายศรายุทธบัวบุญสําเนาคูม่ ือประชาชน
16/07/2015 21:39
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการฝ่ ายทะเบี ยนสํานักงานเขตตลิ งชัน 333 ถนนชักพระแขวงคลองชักพระเขตตลิ งชัน
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กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 434 0195 โทรสาร 02 434 0195/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตัง/ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
สถานทียืนคําร้ อง : สํานักทะเบียนทีผู้ขอเพิมชือมีภมู ิลําเนาอยูใ่ นปั จจุบนั
ผู้ยืนคําร้ อง : ผู้ขอเพิมชือ
หมายเหตุ
1) ขันตอนการดํ
@
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
@ เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการหรื อเอกสารหลักฐานทียืนเพิมเติมโดยผู้ยืนคําขอจะต้ องดําเนินการ
แก้ ไขและ/หรื อยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
@ อว่าผู้ยืนคําขอละทิ @งคําขอโดย
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ ผ้ ยู ืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าทีจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จตามมาตรา10 แห่ง
พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558

13. ขัน4 ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขัน4 ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน4 ตอน
การบริการ
1. ตรวจสอบฐานข้ อมูล
ทะเบียนราษฎรว่าผู้ร้องมี
ชือในทะเบียนบ้ านแห่งอืน
หรื อไม่
2. สอบสวนเจ้ าบ้ านผู้ขอ
เพิมให้ ปรากฏข้ อเท็จจริ ง
เกียวกับประวัติความ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
25 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายทะเบียน
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

หมายเหตุ

(ไม่นบั รวม
ระยะเวลารอคอย
การนัดหมายและ
การประสานงาน
กับสํานักทะเบียน
หรื อหน่วยงานอืน)
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ที

ประเภทขัน4 ตอน

รายละเอียดของขัน4 ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

เป็ นมาและรายการบุคคล
ของผู้ทีขอเพิมชือและความ
ยินยอมให้ เพิมชือใน
ทะเบียนบ้ าน(กรณี
สอบสวนเจ้ าบ้ าน)
3. ตรวจสอบใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่างด้ าวของผู้
ร้ องว่าได้ ตอ่ อายุและ
รายการย้ ายทีอยู่ถกู ต้ อง
หรื อไม่
4. รวบรวมพยานหลักฐาน
พร้ อมความเห็นเสนอ
ผู้อํานวยการเขตพิจารณา
การพิจารณา

2)

กรณีอนุมตั ิ
5 วัน
- เพิมชือในฐานข้ อมูล
ทะเบียนราษฎรกําหนดให้
เลขประจําตัวประชาชนเป็ น
บุคคลประเภท 8
- พิมพ์สําเนาทะเบียน
บ้ าน(ท.ร.14)
กรณีไม่อนุมตั ิ
- แจ้ งเหตุผลทีไม่อาจ
ดําเนินการได้ และแจ้ งสิทธิ
ในการอุทธรณ์คําสังภายใน
15 วันนับแต่วนั รับทราบ
คําสัง

ฝ่ ายทะเบียน
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

-
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ4 ่ านการดําเนินการลดขัน4 ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
@
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
1
ของผู้แจ้ ง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

(อาทิเช่นบัตร
ประจําตัว
ประชาชน, บัตร
ประจําตัวคนซึง! ไม่
มีสญ
ั ชาติไทย,
ใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่าง
ด้ าว, หนังสือ
เดินทาง, บัตร
ประจําตัวคน
พิการฯลฯแล้ วแต่
กรณี)
(ที!ขอเพิ!มชื!อ)

1

1

ฉบับ

-

1)

2)
3)

สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง
บ้ าน
ใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่าง
ด้ าว

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

เอกสารที!ทาง

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที

2)

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ราชการออกให้
(ถ้ ามี) เช่น
หลักฐานทาง
การศึกษา
หลักฐานทาง
ทหารทะเบียน
นักเรี ยน
เจ้ าบ้ านและ
พยานบุคคลที!
น่าเชื!อถือซึง!
สามารถรับรอง
และยืนยันตัว
บุคคลได้
รูปถ่ายผู้ขอเพิ!ม
ชื!อ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

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

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนฝ่ ายทะเบียนสํานักงานเขต 50 เขต
หมายเหตุ(ฝ่ ายทะเบี ยนสํานักงานเขตตลิ งชัน 333 ถนนชักพระแขวงคลองชักพระเขตตลิ งชันกรุงเทพมหานคร
10170 โทรศัพท์ 02 434 0195 โทรสาร 02 434 0195)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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19. หมายเหตุ
ทีตัง/หมายเลขโทรศั
@
พท์สํานักงานเขต 50 เขต
http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp

วันทีพิมพ์
สถานะ

18/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั @ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตตลิงชัน
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

