ั
ื่ กรณีคนซงึ่ ไม่มส
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรเพิม
่ ชอ
ี ญชำติ
ไทยทีไ่ ด้ร ับอนุญำตให้มถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ น
ื่ ในทะเบียนบ้ำน
ประเทศไทย เป็นกำรถำวรขอเพิม
่ ชอ
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : เทศบาลตาบลบ ้านเหลือ
่ ม อาเภอบ ้านเหลือ
่ ม จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคำร้อง ได้แก่ เจ้ำบ้ำน บิดำ มำรดำ หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ
2. พยำนบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สำมำรถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อได้ อย่ำงน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมเี หตุอันควรสงสัยว่ำกำรแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย ระเบียบ หรือโดยอำพรำง หรือโดยมีรำยกำรข้อควำมผิดจำกควำมเป็น
จริง ให้นำยทะเบียนดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยำนบุคคล พยำนแวดล้อม และพิจำรณำให้แล้วเสร็จ ภำยใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีควำมซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทำงกำรปฏิบตั ิ ข้อกฎหมำย หรือกำรตรวจสอบเอกสำรสำคัญ ต้องดำเนินกำรหำรือมำยังสำนัก
ทะเบียนกลำง ให้ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วัน (ทั้งนี้ กำรหำรือต้องส่งให้สำนักทะเบียนกลำง ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง)
โดยส่งผ่ำนสำนักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สำนักทะเบียนกลำง เพื่อตอบข้อหำรือดังกล่ำวต่อไป
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลบ้ำนเหลื่อม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ที่ผู้นั้นมีภมู ิลำเนำอยู่ ))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วัน
ลาดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
เจ้ำหน้ำที่รับเรื่องคำขอ และตรวจสอบหลักฐำนกำรยื่นประกอบ
พิจำรณำในเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: -)
การพิจารณา
สอบสวนผูร้ ้อง เจ้ำบ้ำน พยำนบุคคลที่น่ำเชื่อถือให้ปรำกฏข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำของผูข้ อเพิ่มชื่อ และควำมยินยอมของเจ้ำ
บ้ำนให้เพิ่มชื่อเข้ำทะเบียนบ้ำน โดยรวบรวมหลักฐำน พร้อมควำมเห็น
เสนอ นำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่น พิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)
การพิจารณา
นำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่น พิจำรณำ อนุญำต/ไม่
อนุญำต และแจ้งผลกำรพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลา
10 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักทะเบียนอำเภอ/
สำนักทะเบียนท้องถิ่น

10 วัน

สำนักทะเบียนอำเภอ/
สำนักทะเบียนท้องถิ่น

5 วัน

สำนักทะเบียนอำเภอ/
สำนักทะเบียนท้องถิ่น

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ของบ้ำนที่ขอเพิ่มชื่อ)
2)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ของผู้ร้อง ถ้ำมี)
3)
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของผู้ขอเพิ่มชื่อ หรือ
หนังสือรับรองที่หน่วยงานของรัฐออกให้เพื่อรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่น
ที่อยู่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 4)
สาเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13) สาเนาทะเบียนประวัติหรือบัตรประจาตัวคน
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ถ้ำมี)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียน
ท้องถิ่น
กรมกำรปกครอง

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียน
ท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โทร. 1567
(หมำยเหตุ: -)
2)
สำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง ถ.ลำลูกกำ คลอง 9 อ.ลำลูกกำ จ.ปทุมธำนี โทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th
(หมำยเหตุ: -)
3)
ร้องเรียนต่อนำยกเทศมนตรี เทศบำลตำบลบ้ำนเหลื่อม อำเภอบ้ำนเหลื่อม จังหวัดนครรำชสีมำ 30350 โทรศัพท์ 044387155 /www.banlueammuni.go.th
(หมำยเหตุ: -)
4)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: กำรเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชำติไทยที่ได้รับอนุญำตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นกำรถำวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำน
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง สำนักบริหำรกำรทะเบียน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภำค, ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิตขิ องกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: กำรเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชำติไทยที่ได้รับอนุญำตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นกำรถำวรขอเพิ่มชื่อใน
ทะเบียนบ้ำน
เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเ่ ผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

