คู่มือสาหรับประชาชน : การแก้ไขรายการบ้ านกรณีมีรายการบ้ านผิดไปจากข้ อเท็จจริงหรือบ้ านเลขทีซ่ ้ากัน
หน่ วยงานทีใ่ ห้ บริการ : เทศบาลตาบลหนองม่วง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแ้ จ้งได้แก่เจ้าบ้านหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย
2. เงื่อนไข
(1) กรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรื อโดยอาพรางหรื อโดยมีรายการข้อความ
ผิดจากความเป็ นจริ งให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ งสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้อมและพิจารณา
ให้แล้วเสร็ จภายใน 15วัน
(2) กรณี ที่มีความซับซ้อนหรื อข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิขอ้ กฎหมายหรื อการตรวจสอบเอกสารสาคัญต้อง
ดาเนินการหารื อมายังสานักทะเบียนกลางให้ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารื อต้องส่ งให้สานัก
ทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่ งผ่านสานักทะเบียนจังหวัดเพื่อส่ งให้สานักทะเบียนกลางเพือ่ ตอบ
ข้อหารื อดังกล่าวต่อไป
ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีใ่ ห้ บริการ
สานักทะเบียนท้ องถิ่นเทศบาลตาบลหนองม่ วงประจาอาเภอ
หนองม่ วง ตาบลหนองม่ วง จังหวัดลพบุรีโทรศัพท์ 036432109 /036-431111 /ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :7 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่รับเรื่ องคาขอและตรวจสอบหลักฐานการยืน่
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

ระยะเวลา
1 วัน

ส่ วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหนองม่วง
อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

ลาดับ
2)

3)

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
สอบสวนข้อเท็จจริ งพยานเอกสารพยานบุคคลและพยาน
แวดล้อมและรวบรวมความเห็นเพื่อเสนอให้นายทะเบียน
พิจารณา
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
นายทะเบียนพิจารณารับแจ้ง/ไม่รับแจ้งและแจ้งผลการ
พิจารณา
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา

ส่ วนที่รับผิดชอบ

5 วัน

เทศบาลตาบลหนองม่วง
อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

1 วัน

เทศบาลตาบลหนองม่วง
อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2) สาเนาทะเบียนบ้ านฉบับเจ้ าบ้ านท.ร. 14
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ3) หนังสื อมอบอานาจและบัตรประจาตัวประชาชนผ้ ููมอบอานาจ
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณี มอบอานาจ)

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

-

ค่ าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสี ยค่ าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

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

ช่ องทางการร้ องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่ องทางการร้ องเรียน / แนะนาบริการ
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอโทร. 1567
(หมายเหตุ: -)
2) สานักบริ หารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาลูกกาคลอง 9 อ.ลาลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 1548 หรื อ
www.bora.dopa.go.th
(หมายเหตุ: -)
3) เทศบาลตาบลหนองม่วง 199 หมู่ 3, อาคารสานักงานเทศบาลตาบลหนองม่วง, ตาบลหนองม่วง
อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี, 15170 โทรศัพท์ 036- 431 111 www.nongmuang.go.th
(หมายเหตุ: -)
4) ศูนย์บริ การประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
แบบฟอร์ ม ตัวอย่ างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ ม
ไม่ มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: การแก้ไขรายการบ้านกรณี มีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริ งหรื อบ้านเลขที่ซ้ ากัน
หน่ วยงานกลางเจ้ าของกระบวนงาน: สานักบริ หารการทะเบียนกรมการปกครองสานักบริ หารการทะเบียน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายทีใ่ ห้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่ าด้ วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ:ส่ วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้ อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่นอ้ ยที่สุด 0
ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน:การแก้ไขรายการบ้านกรณี มีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริ งหรื อบ้านเลขที่ซ้ ากันเทศบาล
ตาบลหนองม่วง นิคม สาเนาคู่มือประชาชน 09/09/2015 15:04

