คู่มือสาหรั บประชาชน : การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้ สูตบิ ัตร ใบแจ้ งการย้ ายที่อยู่ หรื อทะเบียนบ้ านแบบเดิม
หน่ วยงานที่ให้ บริการ : เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคาร้ อง ได้ แก่ เจ้ าบ้ าน หรื อผู้ขอเพิ่มชื่อ
2. สถานที่ยื่นคาร้ อง ประกอบด้ วย
(1) กรณีผ้ รู ้ องมีหลักฐานสูติบตั ร หรื อใบแจ้ งย้ ายที่อยู่ ให้ ยื่นคาร้ องที่ สานักทะเบียนอาเภอ หรื อสานักทะเบียนท้ องถิ่น ที่ออก
เอกสารสูติบตั ร หรื อใบแจ้ งย้ ายที่อยู่ แล้ วแต่กรณี
(2) กรณีผ้ รู ้ องมีหลักฐานทะเบียนบ้ านแบบเดิม ให้ ยื่นคาร้ องที่ สานักทะเบียนอาเภอ หรื อสานักทะเบียนท้ องถิ่น ที่ผ้ รู ้ องมีชื่อ
อยู่ในหลักฐานทะเบียนบ้ านเป็ นครัง้ สุดท้ าย
3. พยานบุคคล ได้ แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่ อได้ อย่างน้ อย 2 คน
4. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้ งเป็ นไปโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย ระเบียบ หรื อโดยอาพราง หรื อโดยมีรายการข้ อความผิด
จากความเป็ นจริ ง ให้ นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้ อม และพิจารณาให้
แล้ วเสร็ จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้ อนหรื อข้ อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้ อกฎหมาย หรื อการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้ องดาเนินการ
หารื อมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ ดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารื อต้ องส่งให้ สานักทะเบียนกลาง
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้ สานักทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้ อหารื อดังกล่าว
ต่อไป
ช่ องทางการให้ บริการ
สถานที่ให้ บริการ
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
สำนักททเบียยนัำำบภำหหรอ ำสำนักททเบียยนัทอำถถ่ นั/ตดต่ำดอวยตนับำถหณห บปดใหอีรทำรวกนัหจกนัทร์ หถึ ถหวกนัศุทร์ ห (ยทบวอนัวกนัหยุดทย ่ทำถ
หนั่วยถำนั
รำชทำรทำหนัด) ตกถ้ แต่บวลำห08:30 - 16:30 นั.

ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วัน
ลาดับ
ขัน้ ตอน
ระยะเวลา ส่ วนที่รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร
1)
10 นาที ส า นั ก บ ริ ห า ร ก า ร
เจ้ าหน้ า ที่ รั บ เรื่ อ งค าขอ และตรวจสอบหลัก ฐานการยื่ น ประกอบพิ จ ารณาใน
ทะเบียน
เบื ้องต้ น
การพิจารณา
2)
20 วัน
สานักทะเบียนอาเภอ/
การตรวจสอบหลักฐาน พยานบุคคล พยานแวดล้ อม และรวมรวมข้ อเท็จจริ ง พร้ อม
สานักทะเบียนท้ องถิ่น
ความเห็น เสนอ นายทะเบียนอาเภอหรื อนายทะเบียนท้ องถิ่น พิจารณา
การพิจารณา
3)
10 วัน
สานักทะเบียนอาเภอ/
นายทะเบียนอาเภอหรื อนายทะเบียนท้ องถิ่น พิจารณา อนุญาต/ไม่อนุญาต และ
สานักทะเบียนท้ องถิ่น
แจ้ งผลการพิจารณา

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
บัตรประจาตัวประชาชน
1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ของผู้ร้อง ถ้ ามี เช่น บัตรประจาตัวประชาชนแบบขาวดา ฯลฯ)
สาเนาทะเบียนบ้ านฉบับเจ้ าบ้ าน ท.ร.14
2)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ของบ้ านที่จะขอเพิ่มชื่อ)
หลักฐานทะเบียนราษฎรที่มีรายการบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อ เช่ น สูติบัตร ใบแจ้ งการ
3)
ย้ ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้ านแบบเดิม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ตามแต่กรณี)
เอกสารที่ราชการออกให้ เช่ น หลักฐานการศึกษา หลักฐานทหาร
4)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ถ้ ามี)

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

ส านั ก ทะเบี ย นอ าเภอ /ส านั ก
ทะเบียนท้ องถิ่น

ส านั ก ทะเบี ย นอ าเภอ/ส านั ก
ทะเบียนท้ องถิ่น

-

ค่ าธรรมเนียม
ลาดับ
1)

รายละเอียดค่ าธรรมเนียม
ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม

ค่ าธรรมเนียม (บาท / ร้ อยละ)
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท

ช่ องทางการร้ องเรี ยน แนะนาบริการ
ลาดับ
1)
2)

ช่ องทางการร้ องเรียน / แนะนาบริการ
สานักงานเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง 262 หมู่ที่ 4 ตาบลโพธิ์ กลาง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-930238-9 โทรสาร 044-930238
ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยบหตุ: ( บลขทย ่ห1 ถ.พษณุโลทหบขตดุสตหททม. 10300 / สำยด่วนัห1111 / www.1111.go.th / ตูอหปณ.1111 บลขทย ่ห1 หหหหหหหหหหหหหห
ถ.พษณุโลทหบขตดุสตหททม. 10300))ห

แบบฟอร์ ม ตัวอย่ างและคู่มือการกรอก
ลาดับ ชื่อแบบฟอร์ ม
ไม่มยแีีฟำร์ มหตกวำย่ำถหแลเคู่มอำทำรทรำท

หมายเหตุ
-

