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คู่มือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่ างประเทศหรือเกิดในต่ างประเทศ
เดินทางเข้ ามาในประเทศไทยโดยไม่ มีหลักฐานแสดงว่ าเป็ นคนสัญชาติไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอุทยั อําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิม่ ชื่อกรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศหรื อเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ า
มาในประเทศไทยโดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็ นคนสัญชาติไทย
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลอุทยั อําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่ มเติ มถึงฉบับที ่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้ 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 การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศหรื อเกิดใน
ต่างประเทศเดินทางเข้ ามาในประเทศไทยโดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็ นคนสัญชาติไทยสําเนาคูม่ ือประชาชน
26/07/2015 08:52
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่ นเทศบาลตําบลอุทยั อําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13210
โทร. 0-3535-6199
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -

2/5

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคําร้ องได้ แก่เจ้ าบ้ านหรื อผู้ที่ขอเพิม่ ชื่อ
2. พยานบุคคลได้ แก่บคุ คลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อได้ อย่างน้ อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้ งเป็ นไปโดยมิชอบด้ วยกฎหมายระเบียบหรื อโดยอําพรางหรื อโดยมีรายการข้ อความ
ผิดจากความเป็ นจริ งให้ นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้ อมและพิจารณา
ให้ แล้ วเสร็จภายใน 90 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้ อนหรื อข้ อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ขิ ้ อกฎหมายหรื อการตรวจสอบเอกสารสําคัญต้ อง
ดําเนินการหารื อมายังสํานักทะเบียนกลางให้ ดําเนินการให้ แล้ วเสร็จภายใน 120 วัน (ทังนี
้ ้การหารื อต้ องส่งให้ สาํ นัก
ทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อส่งให้ สํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบ
ข้ อหารื อดังกล่าวต่อไป
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที่
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร เจ้ าหน้ าที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
เทศบาลตําบล ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
อุทยั อําเภออุทยั
1)
ประกอบพิจารณาใน
จังหวัด
เบื ้องต้ น
พระนครศรี อยุธย
า
นายทะเบียนทําหนังสือไป 60 วัน
สํานักงานตรวจ (เมื่อได้ รับแจ้ งการ
การพิจารณาโดย
ยังสํานักงานตรวจคนเข้ า
คนเข้ าเมือง (สต พิสจู น์สญ
ั ชาติ
หน่วยงานอื่น
เมืองแห่งท้ องที่ที่ผ้ นู นเดิ
ั้ น
ม.)
แล้ วจึงเสนอให้
2)
ทางเข้ ามาในประเทศไทย
นายทะเบียน
เพื่อพิสจู น์สญ
ั ชาติ
พิจารณา)
การพิจารณา
3)

ตรวจสอบพยานหลักฐาน 20 วัน
พยานบุคคลพยานแวดล้ อม
และรวบรวมข้ อเท็จจริง
พร้ อมหนังสือยืนยันการ
พิสจู น์สญ
ั ชาติจาก
สํานักงานตรวจคนเข้ าเมือง

เทศบาลตําบล อุทยั อําเภออุทยั
จังหวัด
พระนครศรี อยุธย
า
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การพิจารณา
4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

นายทะเบียนอําเภอหรื อ
นายทะเบียนท้ องถิ่น
พิจารณาอนุญาต/ไม่
อนุญาตและแจ้ งให้ ผ้ รู ้ อง
ทราบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

10 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาลตําบล อุทยั อําเภออุทยั
จังหวัด
พระนครศรี อยุธย
า

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1
0
ฉบับ
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
1) บ้ าน
ทะเบียนท้ องถิ่น
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
บัตรประจําตัว
ประชาชน
2)

3)

หลักฐานที่
สํานักบริ หารการ
เกี่ยวข้ องกับผู้ขอ ทะเบียน
เพิ่มชื่อเช่น
หนังสือเดินทาง

1

1

หมายเหตุ

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของบ้ านที่จะขอ
เพิ่มชื่อ)
(ถ้ ามีเช่นบัตร
ประจําตัว
ประชาชนขาวดํา
ฯลฯ)
-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
เอกสาร
สําเนา

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติ ม
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนสํานักทะเบียนท้ องถิ่นเทศบาลตําบลอุทยั อําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13210
โทร. 0-3535-6199
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

07/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลอุทยั อําเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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