คู่มือสาหรั บประชาชน : การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรื อมารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อ
บิดาและมารดาเป็ นผู้ไม่ มีสัญชาติไทย หรื อบุคคลที่ได้ สัญชาติไทยโดยมีคาพิพากษาหรื อคาสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
หน่ วยงานที่ให้ บริการ : เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคาร้ 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 อโดยอาพราง หรื อโดยมีรายการข้ อความผิด
จากความเป็ นจริ ง ให้ นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้ อม และพิจารณาให้
แล้ วเสร็ จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้ อนหรื อข้ อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้ อกฎหมาย หรื อการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้ องดาเนินการ
หารื อมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ ดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารื อต้ องส่งให้ สานักทะเบียนกลาง
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้ สานักทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้ อหารื อดังกล่าว
ต่อไป
ช่ องทางการให้ บริการ
สถานที่ให้ บริการ
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
สำนักททเบียยนัำำบภำหรอ ำสำนักททเบีย ยนัทอำถถ่ นั/ตดต่ำดอวยตนับำถ ณ บปดใหอีรทำรวกนั จกนัทร์ ถึ ถ วกนัศุทร์ (ยทบวอนัวกนัหยุดทย ่ทำถ
หนั่วยถำนั
รำชทำรทำหนัด) ตกถ้ แต่บวลำ 08:30 - 16:30 นั.
(หมำยบหตุ: (ทยผ่ นัูอ นัก้ มย ภูมลำบนัำำยู่ ))

ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วัน
ลาดับ
ขัน้ ตอน
ระยะเวลา ส่ วนที่รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร
1)
10 นาที สานักทะเบียนอาเภอ/
เจ้ าหน้ า ที่ รั บ เรื่ อ งค าขอ และตรวจสอบหลัก ฐานการยื่ น ประกอบพิ จ ารณาใน
สานักทะเบียนท้ องถิ่น
เบื ้องต้ น
การพิจารณา
2)
20 วัน
สานักทะเบียนอาเภอ/
สอบสวนเจ้ าบ้ าน บิดา มารดา และบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ ปรากฏข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
สานักทะเบียนท้ องถิ่น
ประวัติของบุคคลที่ของเพิ่มชื่อ โดยรวบรวมหลักฐาน พร้ อมความเห็น เสนอ นาย
ทะเบียนอาเภอหรื อนายทะเบียนท้ องถิ่นพิจารณา
การพิจารณา
3)
10 วัน
สานักทะเบียนอาเภอ/
นายทะเบียนอาเภอหรื อนายทะเบียนท้ องถิ่น พิจารณา อนุญาต/ไม่อนุญาต และ
สานักทะเบียนท้ องถิ่น
แจ้ งผลการพิจารณา

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
สูติบัตรผู้ขอเพิ่มชื่อ
1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ถ้ ามี)

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
ส า นั ก ท ะ เ บี ย น อ า เ ภ อ /ส า นั ก
ทะเบียนท้ องถิ่น

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
สาเนาทะเบียนบ้ านฉบับเจ้ าบ้ าน ท.ร.14
2)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ของบ้ านที่ขอเพิ่มชื่อ)
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ หรื อใบสาคัญประจาตัวคนต่ างด้ าว หรื อหนั งสือรั บรองที่
3)
หน่ วยงานของรัฐออกให้ เพื่อรับรองการได้ รับอนุญาตให้ มีถ่ นิ ที่อยู่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่ น หลักฐานการศึกษา ทะเบียนนักเรียน
4)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ถ้ ามี)
คาสั่งของรัฐมนตรี หรือคาพิพากษาของศาล
5)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลได้ สญ
ั ชาติไทยโดยคาสัง่ ของรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายว่าด้ วยสัญชาติ และบุคคลที่ได้ สญ
ั ชาติไทยโดยมีคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของ
ศาลถึงที่สดุ )

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
ส า นั ก ท ะ เ บี ย น อ า เ ภ อ /ส า นั ก
ทะเบียนท้ องถิ่น

สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง (สตม.)

-

สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง (สตม.)

ค่ าธรรมเนียม
ลาดับ
1)

รายละเอียดค่ าธรรมเนียม
ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม

ค่ าธรรมเนียม (บาท / ร้ อยละ)
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท

ช่ องทางการร้ องเรี ยน แนะนาบริการ
ลาดับ
1)
2)

ช่ องทางการร้ องเรียน / แนะนาบริการ
สานักงานเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง 262 หมู่ที่ 4 ตาบลโพธิ์ กลาง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-930238-9 โทรสาร 044-930238
ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยบหตุ: ( บลขทย ่ 1 ถ.พษณุโลท บขตดุสต ททม. 10300 / สำยด่วนั 1111 / www.1111.go.th / ตูอ ปณ.1111 บลขทย ่ 1
ถ.พษณุโลท บขตดุสต ททม. 10300))

แบบฟอร์ ม ตัวอย่ างและคู่มือการกรอก
ลาดับ ชื่อแบบฟอร์ ม
ไม่มยแีีฟำร์ ม ตกวำย่ำถ แลเคู่มอำทำรทรำท

หมายเหตุ
-

