คู่มือสาหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตาบลบ้านเหลื่อม อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลทีส่ ามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิดจาก
ความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้องดาเนินการหารือ
มายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สานักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
สานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่น/ติดต่อด้วยตนเอง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
ณ หน่วยงาน
08:30 - 16:30 น.
(หมายเหตุ: (ทีผู้ขอเพิ่มชื่อนั้นมีภูมิลาเนาอยู)่ )
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 20 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบ
พิจารณาในเบื้องต้น
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
สอบสวนผู้ร้อง เจ้าบ้าน พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฎ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ของผู้ขอเพิ่มชื่อ โดย
รวบรวมหลักฐาน พร้อมความเห็น เสนอให้ นายอาเภอท้องที่
พิจารณาอนุมัต/ิ ไม่อนุมัติ
(หมายเหตุ: -)
3) การพิจารณา
เมื่อได้รับแจ้งจากนายอาเภอแล้ว นายทะเบียนอาเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่น ดาเนินการเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน และแจ้ง
ให้ผู้ขอเพิ่มชื่อทราบ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

15 วัน

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

5 วัน

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ)
2) บัตประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ของผู้ร้อง ถ้ามี เช่น บัตรประจาตัวประชาชนขาวดา ฯลฯ)
3) หลักฐานราชการอื่น เช่น หลักฐานการศึกษา หลักฐานทหาร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น
กรมการปกครอง

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
(หมายเหตุ: -)
2) สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th
(หมายเหตุ: -)
3) ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลบ้านเหลื่อม อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30350
โทรศัพท์ 044-387155 /www.banlueammuni.go.th
(หมายเหตุ: -)
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก

หมายเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอที่น้อยทีส่ ุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมา
แสดง

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

