คู่มือสำหรับประชำชน : กำรเพิ่มชื่อและรำยกำรบุคคลเข้ำในทะเบียนบ้ำน กรณีบุคคลสัญชำติไทยเกิดในต่ำงประเทศ
โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อำจเดินทำงกลับประเทศไทย
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ฝ่ายทะเบียน สานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
บุคคลสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานรับรองการเกิด แต่มีเหตุจาเป็นไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
สถานที่ยื่นคาร้อง
- สานักทะเบียนที่ครอบครัวหรือญาติพี่น้องหรือผู้ปกครองตามกฏหมายของผู้ขอเพิ่มชื่อมีภูมิลาเนาอยู่ในปัจจุบัน
ผู้ยื่นคาร้อง
- บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฏหมาย รวมทั้งผู้ได้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว(กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อเป็น
ผู้เยาว์)
- ผู้ได้รับมอบอานาจจากผู้ขอเพิ่มชื่อ (กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อบรรลุนิติภาวะแล้ว)
หมายเหตุ
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2) กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคา
ขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
3) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา10 แห่ง
พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
ฝ่ายทะเบียน สานักงานเขตราชเทวี 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่ง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร./โทรสาร. 0 2354 เวลา 08:00 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
4201 ต่อ 6761/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (กลุ่มงานทะเบียนราษฎร โทร. 0 2354 4201 ต่อ
6761 ))
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องนามา
แสดง
2. ตรวจสอบว่าผู้ขอเพิ่มชื่อมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียน
บ้านอื่นหรือไม่
3. ประสานสานักทะเบียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ
ตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติม(ถ้ามี)
4. สอบสวนผู้ร้อง เจ้าบ้าน และบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและรายการบุคคลของ
ผู้ขอเพิ่มชื่อและความยินยอมให้เพิ่มชื่อรวมทั้งความจาเป็นที่
ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
5. รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายทะเบียน
พิจารณา
(หมายเหตุ: (ไม่นับรวมระยะเวลารอคอยการนัดหมายและ
การประสานงานกับสานักทะเบียนหรือหน่วยงานอื่น
))

ระยะเวลำ
25 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรุงเทพมหานคร

ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
กรณีอนุมัติ
- บันทึกการอนุญาตไว้ด้านหลังสูติบัตรหรือเอกสารรับรอง
การเกิดและเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านชั่วคราว
(ท.ร.14)สาหรับบุคคลเดินทางไปต่างประเทศ
กรณีไม่อนุมัติ
- แจ้งผู้ร้องทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้เพื่อให้ผู้
ร้องอุทธรณ์คาสั่งภายใน 15 วัน

ระยะเวลำ
5 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรุงเทพมหานคร

(หมายเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้ร้อง อาทิเช่น บัตรประจาตัวประชาชน, บัตร
ประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย, ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว,
หนังสือเดินทาง, บัตรประจาตัวคนพิการ ฯลฯ แล้วแต่กรณี)
2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (บ้านที่ขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน)
3) สูติบัตร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (หรือเอกสารรับรองการเกิดที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐบาลต่างประเทศซึ่งแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องโดย
กระทรวงการต่างประเทศ)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
4) หนังสือมอบอำนำจของบิดำมำรดำหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วย
กฏหมำย(กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้เยำว์)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือมอบอำนำจของผู้ขอเพิ่มชื่อ(กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อบรรลุนิติภำวะ
แล้ว)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 6) เอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้(ถ้ำมี) เช่น หลักฐำนกำรศึกษำ
หลักฐำนทำงทหำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 7) บุคคลที่น่ำเชื่อถือซึ่งสำมำรถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ฝ่ายทะเบียน สานักงานเขต 50 เขต
(หมายเหตุ: -)
2) ฝ่ายทะเบียน สานักงานเขตราชเทวี โทร. 0 2354 4201 ต่อ 6761
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีบุคคลสัญชาติไทยเกิดในต่างประเทศโดยมีเหตุ
จาเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักปลัดกรุงเทพมหานคร สานักปลัดกรุงเทพมหานคร สานักปลัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ

กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2551)
2)พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร
เพื่อประชาชน พ.ศ.2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีบุคคลสัญชาติไทยเกิดในต่างประเทศ
โดยมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทยฝ่ายทะเบียน สานักงานเขตราชเทวี พัชญ์ณิชชา

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

