คู่มือสำหรับประชำชน : กำรเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชำติไทยต่อมำได้รับสัญชำติไทยตำม
กฎหมำย
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย(สาโรงใต้)* อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ยื่นคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิด
จากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้ว
เสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้องดาเนินการหารือ
มายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สานักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
สานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่น 222 ม.8 ต.
สาโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 02-363-9800
โทรสาร : 02-363-9809/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (ที่ผู้นั้นมีภูมิลาเนาอยู่ ))

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
1)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบ
พิจารณาในเบื้องต้น
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย(สาโรงใต้)*
อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

2)

กำรพิจำรณำ
สอบสวนผู้ร้อง เจ้าบ้าน พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้ขอเพิ่มชื่อ และบิดา
มารดา โดยรวบรวมหลักฐาน พร้อมความเห็น เสนอ นาย
ทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา อนุญาต/
ไม่อนุญาต และแจ้งผลการพิจารณา
(หมายเหตุ: -)

20 วัน

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย(สาโรงใต้)*
อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

10 วัน

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย(สาโรงใต้)*
อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

3)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ที่ขอเพิ่มชื่อ)
2)
บัตรประจำตัวประชำชนของผ้ร้อง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ้ามี)
3)
เอกสำรที่ทำงรำชกำำรออกให้ซึ่งแสดงว่ำเป็นคนสัญชำติไทย เช่น
หนังสือสำคัญกำรแปลงสัญชำติ ประกำศกระทรวงมหำดไทย
สำเนำคำสั่งศำล หรือคำพิพำกษำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ้ามี)
4)
หลักฐำนอื่น (ถ้ำมี) เช่น บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไย
สำเนำทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือ
ใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว หลักฐำนกำรศึกษำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 5)
พยำนบุคคลที่น่ำเชื่อถือ ซึ่งสำมำรถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
(อย่ำงน้อย ) คน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น
กรมการปกครอง

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
ที่อยู่ : 222 ม.8 ต.สาโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 02-363-9800 โทรสาร : 02-363-9809
e-mail :
admin@phoochaosamingprai.go.th
poochaocity@hotmail.com
website http://www.poochaosamingprai.go.th/))
2)
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
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ : 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: สาเนาคู่มือประชาชน 04/09/2015 11:06
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

