คู่มือสําหรับประชาชน: การเพิมชือกรณีคนทีมีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึง
หรือบิดาและมารดาเป็ นผู้ไม่ มีสัญชาติไทยหรือบุคคลทีได้ สัญชาติไทยโดยมี
คําพิพากษาหรือคําสังของศาลโดยถึงทีสุด
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การเพิมชือกรณีคนทีมีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึงหรือบิดาและ
มารดาเป็ นผู้ไม่มีสญ
ั ชาติไทยหรือบุคคลทีได้ สญ
ั ชาติไทยโดยมีคําพิพากษาหรือคําสังของศาลโดยถึงทีสุด
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ มเติ มถึงฉบับที 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การเพิมชือกรณีคนทีมีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึง
หรือบิดาและมารดาเป็ นผู้ไม่มีสญ
ั ชาติไทยเทศบาลตําบลยางฮอมอําเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ งานทะเบียนเทศบาลตําบลยางฮอม โทรศัพท์ 053-797129/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
หมายเหตุ ตัง ณ ทีว่าการอําเภอขุนตาลจังหวัดเชี ยงราย
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยืนคําร้ องได้ แก่เจ้ าบ้ านบิดามารดาหรือผู้ทีขอเพิมชือ
2. พยานบุคคลได้ แก่บคุ คลทีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพิมชือได้ อย่างน้ อย 2 คน
3. เงือนไข
(1) กรณีมเี หตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้ งเป็ นไปโดยมิชอบด้ วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการข้ อความ
ผิดจากความเป็ นจริงให้ นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้ อมและพิจารณา
ให้ แล้ วเสร็จภายใน 60 วัน
(2) กรณีทีมีความซับซ้ อนหรือข้ อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิข้อกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญต้ อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลางให้ ดําเนินการให้ แล้ วเสร็จภายใน 90 วัน (ทังนีการหารือต้ องส่งให้ สํานัก
ทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีรับเรือง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัดเพือส่งให้ สํานักทะเบียนกลางเพือตอบ
ข้ อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ที

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีรับเรืองคําขอและ
ตรวจสอบหลักฐานการยืน
ประกอบพิจารณาใน
เบืองต้ น

10 นาที

2)

การพิจารณา

สอบสวนเจ้ าบ้ านบิดา
มารดาและบุคคลที
น่าเชือถือให้ ปรากฏ
ข้ อเท็จจริงเกียวกับประวัติ
ของบุคคลทีของเพิมชือโดย
รวบรวมหลักฐานพร้ อม
ความเห็นเสนอนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนท้ องถินพิจารณา

15 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย
(งานทะเบียน)

หมายเหตุ

ตัง ณ ทีว่าการ
อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์
053-797129

เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย
(งานทะเบียน)

ตัง ณ ทีว่าการ
อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์
053-797129

ที
3)

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย
(งานทะเบียน)

นายทะเบียนอําเภอหรือ
5 วัน
นายทะเบียนท้ องถิน
พิจารณาอนุญาต/ไม่
อนุญาตและแจ้ งผลการ
พิจารณา
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 20 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
เอกสาร
ที
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สูติบตั รผู้ขอเพิม สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
1) ชือ
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิน

หมายเหตุ

ตัง ณ ทีว่าการ
อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์
053-797129

หมายเหตุ
(ถ้ ามี)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
ที
1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน
บ้ านฉบับเจ้ าบ้ า
นท.ร.14
ใบสําคัญถินทีอยู่
หรือใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่าง
ด้ าวหรือหนังสือ
รับรองที
หน่วยงานของรัฐ

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

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ของบ้ านทีขอเพิม
ชือ)

1

ฉบับ

-

ที

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ออกให้ เพือ
รับรองการได้ รับ
อนุญาตให้ มีถินที
อยู่
เอกสารอืนทีทาง ราชการออกให้
เช่นหลักฐาน
การศึกษา
ทะเบียนนักเรียน
คําสังของ
สํานักงานตรวจคน
รัฐมนตรีหรือคํา เข้ าเมือง (สตม.)
พิพากษาของ
ศาล

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

1

1

ฉบับ

(กรณีบคุ คลได้
สัญชาติไทยโดย
คําสังของรัฐมนตรี
ตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายว่า
ด้ วยสัญชาติและ
บุคคลทีได้
สัญชาติไทยโดยมี
คําพิพากษาหรือ
คําสังของศาลถึง
ทีสุด)

16. ค่ าธรรมเนียม ไม่ เสียค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน งานทะเบียนเทศบาลตําบลยางฮอม โทรศัพท์ 053-797129
หมายเหตุ ตัง ณ ทีว่าการอําเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย
2) 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

