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คู่มือสาํหรับประชาชน: การเพิมชือ กรณีคนสัญชาตไิทยทเีดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือ

เดนิทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสาํคัญประจาํตัว (Certificate of Identity) 

หนว่ยงานทีรับผิดชอบ:สํานกับริหารการทะเบยีน 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน:การเพิมชือ กรณีคนสัญชาติไทยทีเดินทางกลบัจากต่างประเทศ โดยใช้หนงัสือเดินทางของ

ตา่งประเทศ หรือหนงัสือสําคญัประจาํตวั (Certificate of Identity) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกับริหารการทะเบียน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานทเีชือมโยงหลายหนว่ยงาน  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายทใีห้อาํนาจการอนุญาต หรือทเีกียวข้อง: 

1) ระเบียบสํานกัทะเบียนกลาง ว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบบัแก้ไขเพิมเติมถึงฉบบัที 5 

พ.ศ. 2551 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืนทใีห้บริการ: สว่นภูมิภาค, ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มอืประชาชน] การเพิมชอื กรณีคนสญัชาติไทยทเีดินทางกลบัจาก

ตา่งประเทศ โดยใช้หนงัสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนงัสือสําคญัประจําตวั (Certificate of Identity) (ระเบยีบ

ฯ ข้อ 96/1) 02/06/2558 15:00  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการสํานกัทะเบียนอําเภอหรือสํานกัทะเบียนท้องถิน/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยุดทีทางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (ทีผู้นนัมีภูมิลําเนาอยู่ ) 

 

12. หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
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1. ผู้ ยืนคําร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ทขีอเพิมชือ 

 

2. พยานบคุคล ได้แก่ บคุคลทีสามารถรับรองและยืนยนัตวับคุคลของผู้ขอเพิมชือได้ อย่างน้อย 2 คน 

 

3. เงือนไข 

 

(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ

ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม 

และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วนั 

 

(2) กรณีทีมีความซบัซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบติั ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคญั ต้อง

ดําเนินการหารือมายงัสํานกัทะเบียนกลาง ให้ดาํเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วนั (ทงันี การหารือต้องส่งให้สํานกั

ทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทรัีบเรือง) โดยสง่ผ่านสํานกัทะเบียนจงัหวดั เพือสง่ให้สํานกัทะเบยีนกลาง เพือ

ตอบข้อหารือดงักล่าวต่อไป 

 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าทรัีบเรืองคําขอ และ

ตรวจสอบหลกัฐานการยืน

ประกอบพิจารณาใน

เบืองต้น 
 

10 นาที สํานกัทะเบียน

อาํเภอ/สํานกั

ทะเบยีนท้องถิน 

- 

2) 

การพิจารณาโดย

หนว่ยงานอืน 
 

กรณีทผ้ี◌ูขอเพิมชือมี

เอกสารราชการทรีะบุวา่

เป็นผ้◌ูมีสญัชาติไทย ให้ทํา

เรืองตรวจสอบไปยงั

หนว่ยงานราชการทีออก

เอกสารดงักล่าว 
 

60 วนั - - 
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ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

3) 

การพิจารณา 
 

เมือได้รับแจ้งจากหนว่ยงาน

ทอีอกเอกสารราชการระบุ

วา่ผู้ขอเพิมชือเป็นผ้◌ูมี

สญัชาติไทยแล้ว ให้

สอบสวนเจ้าบ้าน พร้อมคาํ

ยินยอมให้เพิมชอื ผ้◌ูแจ้ง 

และบุคคลทีนา่เชือถือ โดย

รวบรวมข้อเท็จจริง พร้อม

ความเห็น เสนอให้ นาย

ทะเบยีนอําเภอหรือนาย

ทะเบยีนท้องถินพิจารณา 
 

20 วนั สํานกัทะเบียน

อาํเภอ/สํานกั

ทะเบยีนท้องถิน 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอําเภอหรือ

นายทะเบียนท้องถนิ 

พิจารณา อนญุาต/ไม่

อนุญาต และแจ้งผลการ

พิจารณา 
 

10 วนั สํานกัทะเบียน

อาํเภอ/สํานกั

ทะเบยีนท้องถิน 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการดําเนนิการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

สํานกัทะเบียน

อาํเภอ/สํานกั

1 0 ฉบบั (ทผ้ี◌ูร้องขอเพิม

ชือ) 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ทะเบยีนท้องถิน 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพิมเติม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี เช่น บตัร

ประจาํตวั

ประชาชนขาวดํา 

ฯลฯ) 

2) 

หลกัฐานทีมี

รายการบคุคล

ของผู้ขอเพิมชอื 

- 1 0 ฉบบั (เชน่ หนงัสือ

เดินทางของ

ตา่งประเทศ หรือ

หนงัสือสําคญั

ประจาํตวั 

หลกัฐาน

การศกึษา หรือ

หลกัฐานทหาร ถ้า

มี) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสยีค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์ดํารงธรรมกระทรวง ศนูย์ดาํรงธรรมจงัหวดั ศนูย์ดํารงธรรมอําเภอ  โทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนสํานกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลําลกูกา คลอง 9  อ.ลําลกูกา จ.ปทุมธานี 
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โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหต ุ

- 

 

วันทพีิมพ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซต์แล้ว 

จดัทาํโดย สริุยศกัด์ เหมือนอว่ม 

อนุมัตโิดย วิเชียร ชิดชนกนารถ 

เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 

 

 

 
 


