1/4

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรเพิม่ ชื่ อ กรณีคนสั ญชำติไทยที่เกิดในต่ำงประเทศโดยมีหลักฐำนกำรเกิด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
ชื่ อกระบวนงำน:การเพิ่มชื่อ กรณี คนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน : เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง :
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7
พ.ศ. 2562
6. ระดับผลกระทบ : บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้ บริกำร : ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การเพิ่มชื่อ กรณี คนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมี
หลักฐานการเกิด (ระเบียบฯ ข้อ 96) 02/06/2558 14:58
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้บริ การ สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระแก้ว สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
ถนนเทศบาล 2 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 0-3742-1907, 0-3724-1491 ต่อ 14 โทรสาร 0-3724-2702 ติดต่อด้วยตัวเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ( ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด )
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่ผ้ นู ั้นมีภูมิลำเนำอยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูข้ อเพิ่มชื่อ (กรณี ผขู ้ อเพิ่มชื่อเป็ นผูเ้ ยาว์ให้บิดา มารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมายเป็ นผูย้ นื่ )
1.
2.
3.
4.
5.
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2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรื อโดยอาพราง หรื อโดย
มีรายการข้อความผิดจากความเป็ นจริ ง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรื อข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรื อการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารื อมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารื อต้องส่ งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารื อดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่ วยงำนที่
บริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับเรื่ องคาขอ และ
10 นาที
สานักทะเบียน
ตรวจสอบหลักฐานการยืน่
ท้องถิ่นเทศบาลเมือง
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
สระแก้ว
2) การพิจารณา
ตรวจสอบหลักฐาน เจ้าบ้าน
20 วัน
สานักทะเบียน
และบุคคลที่น่าเชื่อถือให้
ท้องถิ่นเทศบาลเมือง
ปรากฏข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
สระแก้ว
ประวัติความเป็ นมาและ
รายการบุคคลของผูข้ อเพิ่มชื่อ
สอบสวนเจ้าบ้านที่ขอเพิ่มชื่อ
และคายินยอม โดยรวบรวม
ข้อเท็จจริ ง พร้อมความเห็น
เสนอนายทะเบียนอาเภอหรื อ
นายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณา
3) การพิจารณา
นายทะเบียนอาเภอ หรื อนาย 10 วัน
สานักทะเบียน
ทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา
ท้องถิ่นเทศบาลเมือง
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้ง
สระแก้ว
ผลการพิจารณา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
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14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
กรมการปกครอง 1
0

หน่ วยนับ
เอกสำร

1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

ฉบับ

2)

หลักฐานการเกิด
ของผูร้ ้อง

-

1

0

ฉบับ

3)

เอกสารที่แปล
และรับรอง โดย
กระทรวงการ
ต่างประเทศของ
ไทย

-

1

0

ฉบับ

4)

หนังสื อเดินทาง
ของผูข้ อเพิ่มชื่อ

-

1

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ของผูร้ ้อง ถ้ามี
เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชนขาวดา
ฯลฯ)
(หลักฐานการจด
ทะเบียนคนเกิด ที่
ออกให้โดย
สถานทูตไทย หรื อ
สถานกงสุลไทย
ในต่างประเทศ
หรื อหลักฐานการ
เกิดที่ออกให้โดย
หน่วยงานของ
ประเทศที่บุคคล
นั้นเกิด)
(กรณีผรู ้ ้องมี
หลักฐานการเกิดที่
ออกให้โดย
หน่วยงานของ
ประเทศที่บุคคล
นั้นเกิด)
-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
1) สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
บ้านฉบับเจ้าบ้าน อาเภอ/สานัก
(ท.ร. 14)
ทะเบียนท้องถิ่น

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
2) ทางอินเตอร์เน็ต ( http : //www.sakaeocity.go.th )
3) ทางโทรศัพท์ 0-3742-1907 , 0-3724-1491 ต่อ 14 โทรสาร 0-3724-2702
4) ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว (โทร. 0-3724-1491 ต่อ 12 )
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
-

