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คู่มือสาหรั บประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง
หรื อบิดาและมารดาเป็ นผู้ไม่ มีสัญชาติไทย หรื อบุคคลที่ได้ สัญชาติไทยโดยมีคาพิพากษาหรื อคาสั่งของศาล
โดยถึงที่สุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบดิ าหรื อมารดาคนใดคนหนึง่ หรื อบิดาและ
มารดาเป็ นผู้ไม่มีสญ
ั ชาติไทย หรื อบุคคลที่ได้ สญ
ั ชาติไทยโดยมีคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลโดยถึงที่สดุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติ มถึงฉบับที ่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบดิ า
หรื อมารดาคนใดคนหนึง่ หรื อบิดาและมารดาเป็ นผู้ไม่มีสญ
ั ชาติไทย หรื อบุคคลที่ได้ รับสัญชาติไทยโดยคาสัง่ ของ
รัฐมนตรี ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายว่าด้ วยสัญชาติ และบุคคลที่ได้ สญ
ั ชาติไทยโดยคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาล
ถึงที่สดุ (ระเบียบฯ ข้ อ 103) 02/06/2558 15:17
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1. สถานที่ให้ บริการ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี โทร 042
325176-85 ต่อ 1015
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
2. สถานที่ให้ บริการ ศูนย์บริ การเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที ่ 2 ถ.นิ ตโย ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมื องอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันอาทิ ตย์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ตัง้ แต่เวลา 8.3016.30 น.
12. 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 อโดยมีรายการ
ข้ อความผิดจากความเป็ นจริง ให้ นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้ อม
และพิจารณาให้ แล้ วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้ อนหรื อข้ อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้ อกฎหมาย หรื อการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้ อง
ดาเนินการหารื อมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จภายใน 90 วัน (ทังนี
้ ้ การหารื อต้ องส่งให้ สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้ สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้ อหารื อดังกล่าวต่อไป
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

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

การพิจารณา

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

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
นายทะเบียนอาเภอหรื อ
นายทะเบียนท้ องถิ่น
พิจารณา อนุญาต/ไม่
อนุญาต และแจ้ งผลการ
พิจารณา

ระยะเวลา
ให้ บริการ
10 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สูตบิ ตั รผู้ขอเพิ่ม สานักทะเบียน
1
1) ชื่อ
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ถ้ ามี)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้ านฉบับเจ้ า
บ้ าน ท.ร.14
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่
หรื อใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่าง
ด้ าว หรื อหนังสือ
รับรองที่

สานักทะเบียน
1
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น
สานักงานตรวจคน 1
เข้ าเมือง (สตม.)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ของบ้ านที่ขอเพิ่ม
ชื่อ)

1

ฉบับ

-
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ที่

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หน่วยงานของรัฐ
ออกให้ เพื่อ
รับรองการได้ รับ
อนุญาตให้ มีถิ่นที่
อยู่
เอกสารอื่นที่ทาง 1
ราชการออกให้
เช่น หลักฐาน
การศึกษา
ทะเบียนนักเรี ยน
คาสัง่ ของ
สานักงานตรวจคน 1
รัฐมนตรี หรื อคา เข้ าเมือง (สตม.)
พิพากษาของ
ศาล

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

1

ฉบับ

(กรณีบคุ คลได้
สัญชาติไทยโดย
คาสัง่ ของรัฐมนตรี
ตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายว่า
ด้ วยสัญชาติ และ
บุคคลที่ได้
สัญชาติไทยโดยมี
คาพิพากษาหรื อ
คาสัง่ ของศาลถึง
ที่สดุ )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ-
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2)
3)

ช่ องทางการร้ องเรียน เทศบาลนครอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000)
ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

16/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างกัน
จัดทา/แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
เทศบาลนครอุดรธานี สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

