คู่มือสำหรับประชำชน : กำรเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด โดยมีบิดำหรือมำรดำ
คนใดคนหนึ่ง หรือบิดำและมำรดำเป็นผ้ไม่มีสัญชำติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชำติไทยโดยมีคำ
พิพำกษำหรือคำสั่งของศำลโดยถึงที่สุด
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย(สาโรรงต้้)* อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ยื่นคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดาหรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยัน้ัวบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหุ้อันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโรดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโรดยอาพราง หรือโรดยมีรายการข้อความผิด
จากความเป็นจริง ตห้นายทะเบียนดาเนินการ้รวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาตห้แ ล้ว
เสร็จ ภายตน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยตนแนวทางการปฏิบั้ิ ข้อกฎหมาย หรือการ้รวจสอบเอกสารสาคัญ ้้องดาเนินการหารือ
มายังสานักทะเบียนกลาง ตห้ดาเนินการตห้แล้วเสร็จภายตน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือ้้องส่งตห้สานักทะเบียนกลาง ภายตน 30 วัน
นับแ้่วันที่รับเรื่อง) โรดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งตห้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ้อบข้อหารือดังกล่าว้่อไป
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ที่อยู่ : 222ม.8 ้.สาโรรงต้้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โรทรศัพท์ : 02-363-9800 โรทรสาร : 02-363-9809
/้ิด้่อด้วย้นเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหุ้: (ที่ผู้นั้นมีภูมิลาเนาอยู่ ))

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดตห้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ้ั้งแ้่เวลา
08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
1)

2)

3)

4)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และ้รวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบ
พิจารณาตนเบื้อง้้น
(หมายเหุ้: -)
กำรพิจำรณำ
สอบสวนเจ้าบ้าน บิดา มารดา และบุคคลที่น่าเชื่อถือตห้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวั้ิของบุคคลที่ของเพิ่มชื่อ โรดยรวบรวม
หลักฐาน พร้อมความเห็น เสนอ นายทะเบียนอาเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นพิจารณา
(หมายเหุ้: -)
กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา อนุญา้/
ไม่อนุญา้ และแจ้งผลการพิจารณา
(หมายเหุ้: -)
กำรพิจำรณำ
ดาเนินการเพิ่มชื่อตนทะเบียนบ้านและสาเนาทะเบียนบ้านฉบับ

ระยะเวลำ
6 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

6 วัน

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

6 วัน

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

6 วัน

-

ลำดับ

5)

ขั้นตอน
เจ้าบ้าน
(หมายเหุ้: -)
กำรพิจำรณำ
มอบสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐานประกอบการ
แจ้งคืนตห้แก่ผู้ร้อง
(หมายเหุ้: -)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

6 วัน

-

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของบ้านที่ขอเพิ่มชื่อ)
2)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3)
เอกสำรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หลักฐำนกำรศึกษำ ทะเบียน
นักเรียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ้ามี)
4)
เอกสำรทะเบียนรำษฏร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ทะเบียนบ้าน(ท.ร.13))
5)
เอกำสำรที่รำชกำรออกให้
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (หลักฐานการศึกษา)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมายเหุ้: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น
สานักงาน้รวจคนเข้าเมือง (ส้ม.)

-

สานักงาน้รวจคนเข้าเมือง (ส้ม.)

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย งานทะเบียนราษฏร โรทรศัพท์ 02-183-2649 หรือ เว็บไซด์
www.poochaosamingprai.go.th หรือ facebook "เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย"
(หมายเหุ้: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมน้รี
(หมายเหุ้: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโรลก เข้ดุสิ้ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ู้้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโรลก เข้ดุสิ้ กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ้ัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมำยเหตุ

-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชา้ิไทยโรดยการเกิด โรดยมีบิดาหรือมารดาคนตดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผ้
ไม่มีสัญชา้ิไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชา้ิไทยโรดยมีคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลโรดยถึงที่สุด
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จตนหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญา้/ออกตบอนุญา้/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเ้ิมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ : 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ย้่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: สาเนาคู่มือประชาชน 03/09/2015 21:22
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โรหลดจากเว็บไซ้์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

