
คูมือกระบวนงานท่ี  47 

ช่ือกระบวนงาน :  การเพ่ิมช่ือ กรณีคนท่ีมีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง  หรือบิดา 

        และมารดาเปนผูไมมีสัญชาติไทย หรือบุคคลท่ีไดสัญชาติไทยโดยมีคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล 

        โดยถึงท่ีสุด 

 

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลสารภี   อําเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม   กระทรวงมหาดไทย  

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูยื่นคํารอง ไดแก เจาบาน บิดา มารดาหรือผูท่ีขอเพ่ิมชื่อ 

2. พยานบุคคล ไดแก บุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อได อยางนอย 2 คน 

3. เง่ือนไข 

  (1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ

ขอความผิดจากความเปนจริง ใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดลอม และ

พิจารณาใหแลวเสร็จ ภายใน 60 วัน 

  (2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ขอกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ตอง

ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้ การหารือตองสงใหสํานัก

ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัด เพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลาง เพ่ือ

ตอบขอหารือดังกลาวตอไป 

ชองทางการใหบริการ 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ิน/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: (ท่ีผูนั้นมีภูมิลําเนาอยู ))  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 
(หมายเหตุ: -)  
 
 

10 นาที สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 

 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
2) การพิจารณา 

สอบสวนเจาบาน บิดา มารดา และบุคคลท่ีนาเชื่อถือให
ปรากฏขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติของบุคคลท่ีของเพ่ิมชื่อ โดย
รวบรวมหลักฐาน พรอมความเห็น เสนอ นายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนทองถ่ินพิจารณา 
(หมายเหตุ: -)  

20 วัน สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 

 

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน พิจารณา 
อนุญาต/ไมอนุญาต และแจงผลการพิจารณา 
(หมายเหตุ: -)  

10 วัน สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
สูติบัตรผูขอเพ่ิมช่ือ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ถามี) 

สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียน
ทองถ่ิน 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน ท.ร.14 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ของบานท่ีขอเพ่ิมชื่อ) 

สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียน
ทองถ่ิน 

3) 
 

ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือ
รับรองท่ีหนวยงานของรัฐออกใหเพ่ือรับรองการไดรับอนุญาตใหมี
ถิ่นท่ีอยู 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) 

4) 
 

เอกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกให เชน หลักฐานการศึกษา ทะเบียน
นักเรียน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ถามี) 

- 

5) 
 

คําส่ังของรัฐมนตรี หรือคําพิพากษาของศาล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลไดสัญชาติไทยโดยคําสั่งของรัฐมนตรีตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยสัญชาติ และบุคคลท่ีไดสัญชาติไทยโดย
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลถึงท่ีสุด) 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คาธรรมเนียม 0 บาท  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) ศูนยดํารงธรรมกระทรวง ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมอําเภอ  โทร. 1567 

(หมายเหตุ: -)  
2) สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลําลูกกา คลอง 9  อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ 

www.bora.dopa.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ - 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือกระบวนงาน: การเพ่ิมชื่อ กรณีคนท่ีมีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดา

เปนผไมมีสัญชาติไทย หรือบุคคลท่ีไดสัญชาติไทยโดยมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลโดยถึงท่ีสุด  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สํานักบริหารการทะเบียน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

 1)ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2551  

ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: สําเนาคูมือประชาชน 19/07/2015 17:47 การเพ่ิมชื่อ กรณีคนท่ีมีสัญชาติไทยโดยการ

เกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเปนผูไมมีสัญชาติ หรือบุคคลท่ีไดสัญชาติไทยโทยมีคําพิพากษา

หรือคําสั่งของศาลโดยถึงท่ีสุด 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


