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คูมือสําหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ กรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อป" พ.ศ. 2499
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน : การเพิ่มชื่อ กรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อป* พ.ศ. 2499
หนวยงานเจ,าของกระบวนงาน : สํานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ : อนุมัติ
กฎหมายที่ให,อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข,อง :
ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให,บริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายข,อบังคับ/ข,อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข,อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข,อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น,อยที่สุด 0
10. ชื่ออ,างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การเพิ่มชื่อ กรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร
เมื่อป* พ.ศ. 2499 (ระเบียบฯ ขอ 93) 02/06/2558 14:55
11. ชองทางการให,บริการ
สถานที่ใหบริการ สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองแมฮองสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร. 053 614346/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป6ดใหบริการวัน จันทร8 ถึง วันศุกร8 (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ (แหงทองที่บุคคลนั้นมีภูมิลําเนาอยู )
12. หลักเกณฑ? วิธีการ เงื่อนไข(ถ,ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. จะตองเปCนผูที่เกิดกอนวันที่ 1มิถุนายน 2499
2. ผูยื่นคํารอง ไดแก เจาบาน หรือผูที่ขอเพิ่มชื่อ
3. พยานบุคคล ไดแก บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อได อยางนอย 2 คน
4. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปCนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการขอความผิดจากความเปCนจริง ใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล
พยานแวดลอม และพิจารณาใหแลวเสร็จ ภายใน 60วัน
(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ขอกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสาร
สําคัญ ตองดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือ
ตองสงใหสํานักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อสงให
สํานักทะเบียนกลาง เพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน หมาย
ที่
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
ขั้นตอน
ให,บริการ
ที่รับผิดชอบ
เหตุ
1) การตรวจสอบ เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ
10 นาที สํานักทะเบียน
เอกสาร
ตรวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบ
ทองถิ่นเทศบาลเมือง
พิจารณาในเบื้องตน
แมฮองสอน/สํานัก
ทะเบียนอําเภอ
2) การพิจารณา
นายทะเบียน ตรวจสอบพยาน
20 วัน สํานักทะเบียน
หลักฐาน พยานบุคคล พยาน
ทองถิ่นเทศบาลเมือง
แวดลอมและรวบรวมขอเท็จจริง
แมฮองสอน/สํานัก
พรอมความเห็นให นายอําเภอ แหง
ทะเบียนอําเภอ
ทองที่ พิจารณา อนุมัติ/ไมอนุมัติ
3) การพิจารณา
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน 10 วัน สํานักทะเบียน
ทองถิ่น ดําเนินการเพิ่มชื่อเขาใน
ทองถิ่นเทศบาลเมือง
ทะเบียนบาน และแจงใหผูรองทราบ
แมฮองสอน/สํานัก
ทะเบียนอําเภอ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล,ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

หนวยงานภาครัฐผู,ออก
เอกสาร

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

1) สําเนาทะเบียน
บาน

สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาล
เมืองแมฮองสอน/สํานัก
ทะเบียนอําเภอ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู,
ออกเอกสาร

1) บัตรประจําตัวประชน

กรมการปกครอง

2) หลักฐานที่มีราย การ
บุคคลของผูขอเพิ่มชื่อ
เชน บัญชีสํามะโนครัว

สํานักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลเมือง
แมฮองสอน/สํานัก

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
0

จํานวน จํานวน
เอกสาร เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
0

1

0

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (ของบานที่
จะขอเพิ่ม
ชื่อ)
หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (ของผูรอง ถามี
เชน บัตร
ประจําตัว
ประชาชนขาว
ดํา )
ฉบับ (ถามี)
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ที่
3)
16.

17.

18.
19.

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู,
ออกเอกสาร

จํานวน จํานวน
เอกสาร เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ทะเบียนสมรส
ทะเบียนอําเภอ
เอกสารที่ราชการออกให สํานักบริหารการ
1
0
ฉบับ (ถามี)
เชน หลัก ฐานการศึกษา ทะเบียน
หลักฐานทหาร
คาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ ชองทางการร,องเรียน
ถาการบริการไมเปCนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย8 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
ตัวอยางแบบฟอร?ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอร8ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
หมายเหตุ วันที่พิมพ?
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

2558/07/21
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตMแลว
จันทรMเพ็ญ อินตNะปวง
ปกรณM จีนาคํา
สมบูรณM ใจเย็น

