คูมือสําหรับประชาชน : การเพิ่มชือ
่ กรณีคนตางดาวที่มีหนังสือเดินทางเขามาในประเทศไทยซึ่ง
ระยะเวลาการอนุญาตใหอยูในประเทศไทยยังไมสิ้นสุดมีความประสงคขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบา
นท.ร. 13
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองลําปางจังหวัดลําปางกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูที่ขอเพิ่มชื่อ
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
งานทะเบียนราษฎรสํานักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองเขลางคนคร
โทรศัพท 0 54 225 053 หรือ 0 54 225 967 ตอ 116
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
่ างราชการกําหนด) ตัง้ แตเวลา
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :30 วัน
ลําดับ
1)

2)

3)

4)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
1.ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานที่ผรู องนํามาแสดง
2.ตรวจฐานขอมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบวาผูรองมีชอ
ื่ ใน
ทะเบียนบานแหงอื่นหรือไม
(หมายเหตุ: -)
การตรวจสอบเอกสาร
สอบสวนผูร องและเจาบานใหปรากฏขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาและรายการบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อรวมทั้งเหตุผล
ความ
จําเปนที่ขอเพิ่มชื่อและความยินยอมใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
(หมายเหตุ: (ไมนับรวมระยะเวลาในการสอบสวน))
การพิจารณา
รวบรวมหลักฐานเสนอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถิ่นพิจารณา
(หมายเหตุ: (รวมระยะเวลาขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร))
การพิจารณา
เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นอนุญาตตามคํา
รองใหนายทะเบียนเพิ่มชื่อบุคคลดังกลาวในทะเบียนบาน
(ท.ร.13)ตามรายการที่ปรากฏในหนังสือเดินทางกําหนดใหเลข
ประจําตัวประชาชนเปนบุคคลประเภท 6 โดยหมายเหตุใน
ทะเบียนบานตรงชองยายเขามาจากวา"คํารองที.่ .. ลงวันที.่ .."
แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อ และวันเดือนปกาํ กับไว
(หมายเหตุ: (รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 30 วัน (ไมนับรวมระยะเวลาที่
ตองดําเนินการการสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอม, การ
่ อกโดยหนวยงานที่
หารือขอกฎหมาย , การตรวจสอบเอกสารทีอ

ระยะเวลา
2 วัน

สวนที่รบ
ั ผิดชอบ
-

4 วัน

-

14 วัน

-

10 วัน

-

มอบสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมหลักฐานประกอบการ
แจงคืนใหแกผรู อง
(หมายเหตุ: -)

0 วัน

-

เกี่ยวของกรณีเอกสารไมชด
ั เจนชํารุดฯลฯเพื่อประกอบการ
พิจารณาของนายทะเบียน) ))

5)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
สําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ของบานที่จะขอเพิ่มชื่อ)
2)
บัตรประจําตัวของผรอง
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ถามี)
3)
หนังสือเดินทางของผูขอเพิ่มชื่อพรอมสําเนาซึง
่ แปลเปนภาษาไทย
โดยสถาบันทีน
่ าเชื่อถือ
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ4)
พยานบุคคลไดแกเจาบาน
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุคาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
ไมเสียคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียน
ทองถิ่น
กรมการปกครอง

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
เทศบาลเมืองเขลางคนครhttp://www.kelangnakorn.go.th/slider/index.php หรือทางโทรศัพทโทร 0 5422
3701 หรืองานทะเบียนราษฎร 0 5422 5967 ตอ 116
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูม
 ือการกรอก
ลําดับ

ชื่อแบบฟอรม

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อกรณีคนตางดาวที่มีหนังสือเดินทางเขามาในประเทศไทยซึ่งระยะเวลาการอนุญาตใหอยูในประเทศ
ไทยยังไมสิ้นสุดมีความประสงคขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบานท.ร. 13
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองสํานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วของ:
1)ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551
่ ค
ี วามสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
ระดับผลกระทบ:บริการทีม
พื้นที่ใหบริการ:สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก
่ ําหนดระยะเวลา:ระยะเวลาทีก
่ า
ํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลีย
่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม
่ ากทีส
่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน
่ อยทีส
่ ุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การเพิ่มชื่อกรณีคนตางดาวที่มีหนังสือเดินทางเขามาในประเทศไทยซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให
อยูในประเทศไทยยังไมสิ้นสุดมีความประสงคขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบานท.ร.13
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

