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คู่มือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรื อมารดาคนใดคนหนึ่ง
หรื อบิดาและมารดาเป็ นผ้ ◌ูไม่ มีสัญชาติไทย หรื อบุคคลที่ได้ สัญชาติไทยโดยมีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งของศาล
โดยถึงที่สุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบดิ าหรื อมารดาคนใดคนหนึง่ หรื อบิดาและ
มารดาเป็ นผ้ ◌ูไม่มีสญ
ั ชาติไทย หรื อบุคคลที่ได้ สญ
ั ชาติไทยโดยมีคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลโดยถึงที่สดุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักบริ หารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบสํานักทะเบี ยนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบี ยนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่ มเติ มถึงฉบับที ่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดา
หรื อมารดาคนใดคนหนึง่ หรื อบิดาและมารดาเป็ นผ้ ◌ูไม่มีสญ
ั ชาติไทย หรื อบุคคลที่ได้ รับสัญชาติไทยโดยคําสัง่ ของ
รัฐมนตรี ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายว่าด้ วยสัญชาติ และบุคคลที่ได้ สญ
ั ชาติไทยโดยคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาล
ถึงที่สดุ (ระเบียบฯ ข้ อ 103) 02/06/2558 15:17
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สํานักงานเทศบาลเมื องสองพีน่ ้อง เลขที ่ 7 ถนนราษฎร์ บํารุง ตํ าบลสองพีน่ อ้ ง
อําเภอสองพีน่ ้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทรศัพท์ 035531357
โทรสาร 035531505/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ (ที ผ่ ูน้ นั้ มี ภูมิลําเนาอยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคําร้ อง ได้ แก่ เจ้ าบ้ าน บิดา มารดาหรื อผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคล ได้ แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อได้ อย่างน้ อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้ งเป็ นไปโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย ระเบียบ หรื อโดยอําพราง หรื อโดยมีรายการ
ข้ อความผิดจากความเป็ นจริ ง ให้ นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้ อม
และพิจารณาให้ แล้ วเสร็ จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้ อนหรื อข้ อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้ อกฎหมาย หรื อการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้ อง
ดําเนินการหารื อมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ ดําเนินการให้ แล้ วเสร็จภายใน 90 วัน (ทังนี
้ ้ การหารื อต้ องส่งให้ สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้ สํานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้ อหารื อดังกล่าวต่อไป
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบื ้องต้ น

การพิจารณา

สอบสวนเจ้ าบ้ าน บิดา
20 วัน
มารดา และบุคคลที่
น่าเชื่อถือให้ ปรากฏ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับประวัติ
ของบุคคลที่ของเพิ่มชื่อ โดย
รวบรวมหลักฐาน พร้ อม
ความเห็น เสนอ นาย
ทะเบียนอําเภอหรื อนาย
ทะเบียนท้ องถิ่นพิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

-

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรื อ
นายทะเบียนท้ องถิ่น
พิจารณา อนุญาต/ไม่
อนุญาต และแจ้ งผลการ
พิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

10 วัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สูตบิ ตั รผู้ขอเพิ่ม สํานักทะเบียน
1
1) ชื่อ
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ถ้ ามี)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน
บ้ านฉบับเจ้ า
บ้ าน ท.ร.14
ใบสําคัญถิ่นที่อยู่
หรื อใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่าง
ด้ าว หรื อหนังสือ
รับรองที่
หน่วยงานของรัฐ
ออกให้ เ◌ื พื่อ
รับรองการได้ รับ
อนุญาตให้ มีถิ่นที่
อยู่
เอกสารอื่นที่ทาง
ราชการออกให้
เช่น หลักฐาน
การศึกษา
ทะเบียนนักเรี ยน
คําสัง่ ของ
รัฐมนตรี หรื อคํา
พิพากษาของ
ศาล

สํานักทะเบียน
1
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น
สํานักงานตรวจคน 1
เข้ าเมือง (สตม.)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ของบ้ านที่ขอเพิ่ม
ชื่อ)

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

สํานักงานตรวจคน 1
เข้ าเมือง (สตม.)

1

ฉบับ

(กรณีบคุ คลได้
สัญชาติไทยโดย
คําสัง่ ของรัฐมนตรี
ตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายว่า
ด้ วยสัญชาติ และ
บุคคลที่ได้
สัญชาติไทยโดยมี
คําพิพากษาหรื อ
คําสัง่ ของศาลถึง

-

6/6

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ที่สดุ )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนเทศบาลเมืองสองพี่น้อง โทรศัพท์ : 035531357 ต่อ 113
2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน www.songpeenongcity.go.th

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน สํานักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เลขที่ 7 ถนนราษฎร์ บํารุง ตําบลสองพี่น้อง
อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

21/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จิตตาภรณ์ วิมลวัฒนา
วิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
จิตตาภรณ์ วิมลวัฒนา

