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คูมือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีการใชสูติบัตร ใบแจงการยายที่อยู หรือทะเบียนบานแบบเดิม
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.
1)
6.
7.
8.

ชื่อกระบวนงาน: การเพิ่มชื่อ กรณีการใชสูติบัตร ใบแจงการยายที่อยู หรือทะเบียนบานแบบเดิม
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารในทะเบียนบาน
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน เทศบาลเมืองแกงคอย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:00 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารอง ไดแก เจาบาน หรือผูขอเพิ่มชื่อ
2. สถานที่ยื่นคํารอง ประกอบดวย
(1) กรณีผูรองมีหลักฐานสูติบัตร หรือใบแจงยายที่อยู ใหยื่นคํารองที่ สํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนทองถิ่น ที่ออกเอกสารสูติบัตร
หรือใบแจงยายที่อยู แลวแตกรณี
(2) กรณีผูรองมีหลักฐานทะเบียนบานแบบเดิม ใหยื่นคํารองที่ สํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนทองถิ่น ที่ผูรองมีชื่ออยูในหลักฐาน
ทะเบียนบานเปนครั้งสุดทาย
3. พยานบุคคล ไดแก บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อได อยางนอย 2 คน
4. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการขอความผิดจากความเปน
จริง ใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดลอม และพิจารณาใหแลวเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ขอกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ตองดําเนินการหารือมายังสํานัก
ทะเบียนกลาง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแตวันที่รับเรื่อง) โดย
สงผานสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลาง เพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอนการ
ที่ ประเภทขั้นตอน
บริการ
1) การตรวจสอบ เจาหนาที่รับเรื่องคําขอ และ

ระยะเวลา
ใหบริการ
10 นาที

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองแกงคอย

หมายเหตุ
(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ งาน
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ที่

ประเภทขั้นตอน
เอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ
อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี

2)

การพิจารณา

การตรวจสอบหลักฐาน พยาน
บุคคล พยานแวดลอม และรวม
รวมขอเท็จจริง พรอมความเห็น
เสนอ นายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนทองถิ่น พิจารณา

20 วัน

เทศบาลเมืองแกงคอย
อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถิ่น พิจารณา
อนุญาต/ไมอนุญาต และแจงผล
การพิจารณา

10 วัน

เทศบาลเมืองแกงคอย
อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี

หมายเหตุ
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน เทศบาลเมืองแกง
คอย)
(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ งาน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน เทศบาลเมืองแกง
คอย)
(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ งาน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน เทศบาลเมืองแกง
คอย)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ออกเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
1) บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
1
ประชาชน

ที่
1)
2)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู
รายการเอกสาร
ออกเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สําเนาทะเบียน
สํานักทะเบียนอําเภอ/
บานฉบับเจาบาน สํานักทะเบียนทองถิ่น
ท.ร.14
หลักฐานทะเบียน สํานักทะเบียนอําเภอ/
ราษฎรที่มีรายการ สํานักทะเบียนทองถิ่น
บุคคลที่ขอเพิ่มชื่อ
เชน สูติบัตร ใบ
แจงการยายที่อยู
หรือทะเบียนบาน
แบบเดิม

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(-ของผูรอง ถามี เชน บัตร
ประจําตัวประชาชนแบบขาว
ดํา ฯลฯ
-กรณีสําเนา รับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ)

หมายเหตุ
(-ของบานที่จะขอเพิ่มชื่อ
-กรณีสําเนา รับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ)
(-ตามแตกรณี
-กรณีสําเนา รับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ)
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ที่
3)

หนวยงานภาครัฐผู
รายการเอกสาร
ออกเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
เอกสารที่ราชการ ออกให เชน
หลักฐานการศึกษา
หลักฐานทหาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(-ถามี
-กรณีสําเนา รับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ)

16. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมกระทรวง ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมอําเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลําลูกกา คลอง 9 อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ 3) ชองทางการรองเรียน งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน เทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-244835
หมายเหตุ (ศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 131 / www.kaengkhoi.go.th)
4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
เทศบาลเมืองแกงคอย สถ.มท.
-

