1/5

คูมือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนไมมสี ญ
ั ชาติไทยทีม่ ีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและเคยมีชื่อใน
ทะเบียนบานขอเพิ่มชื่อ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน: การเพิ่มชือ่ กรณีคนไมมีสัญชาติไทยที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและเคยมีชื่อในทะเบียน
บานขอเพิ่มชือ่
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ: อนุมัติ
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ ีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูม ือประชาชน] การเพิ่มชื่อ กรณีคนไมมีสัญชาติไทยที่มใี บสําคัญประจําตัว
คนตางดาวและเคยมีชื่อในทะเบียนบานขอเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ขอ 100) 02/06/2558 15:13
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานทีใ่ หบริการ 1,3 สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอรโทรติดตอ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
07:00 - 17:00 น. (ไมมีพักเที่ยง)
และเปดใหบริการในวันเสาร ตั้งแตเวลา 08:30 - 12:00 น.
หมายเหตุ (ที่ผูนั้นมีภูมิลาํ เนาอยู )
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารอง ไดแก เจาบาน หรือผูขอเพิม่ ชื่อ
2. พยานบุคคล ไดแก บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อได อยางนอย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ
ขอความผิดจากความเปนจริง ใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดลอม
และพิจารณาใหแลวเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ขอกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ตอง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือตองสงใหสาํ นัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแตวันที่รบั เรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อสงใหสาํ นักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบขอหารือดังกลาวตอไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรือ่ งคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบื้องตน

การพิจารณา

สอบสวนผูรอง เจาบาน
พยานบุคคลทีน่ าเชื่อถือให
ปรากฏขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัติความเปนมาของผู
ขอเพิ่มชื่อ และความ
ยินยอมของเจาบานใหเพิ่ม

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

20 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิน่

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิน่

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ชื่อเขาทะเบียนบาน โดย
รวบรวมหลักฐาน พรอม
ความเห็น เสนอ นายอําเภอ
พิจารณาอนุมตั ิ/ไมอนุมัติ
การพิจารณา

3)

เมื่อไดรับแจงจาก
10 วัน
นายอําเภอแลว นาย
ทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถิน่ ดําเนินการ
เพิ่มชื่อเขาในทะเบียนบาน
และแจงใหผูรอ งทราบ

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิน่

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

ÓöÛé ÂÛ ÀÙ é Ã Ëà Â
Ã “ÛÂ

ªÌÊªÛ ÌÄªÌÖ °

1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

²Ã ÚÃ

หมายเหตุ
(«Ö °Ã “ÛÂÀàñ«Ö é Ç ßñÊ
³ñÖâ )

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

1)

Ã Ú¾ÌÄÌÙ ±öÛ¾ÚÐ
ÄÌÙ ³Û ³Â

ÓöÛÂÚªÃ ÌßÔÛ ÌªÛ Ì
ÀÙ é Ã Ëà Â

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

²Ã ÚÃ

หมายเหตุ
(«Ö °Å“‚ÌÖ“ ° ¿“ÛÊ)
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ที่

2)

3)

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
ì Ã ÓöÛÚ¶ ÄÌÙ ±öÛ
¿ßñÂÀàÖñËä’Ô ÌâÖ
ì Ã ÓöÛÚ¶
ÄÌÙ ±öÛ¾ÚÐÂ¾’Û °
½“ÛÐ«Ö °Å“‚«Ö é Ç ßñÊ
³ñÖâ Ô ÌâÖ Ô ÂÚ°ÓâÖ
ÌÚÃ ÌÖ °Ààñ
Ô Â’ÐË°Û ÂÌÚ¹Ö Ö ª
ì Ô “éÇ ñâÖ ÌÚÃ ÌÖ °ªÛ Ì
í ½“ÌÚÃ Ö Âã¶ Û ¾ì Ô “
Êà¿ßñÂÀàÖñËä’
ÓöÛé ÂÛ ÀÙ é Ã Ëà Â
Ã “ÛÂÀàñÂ¾’Û °
½“ÛÐÅ“‚ÂÂÚòé ËÊà³ñâÖ
ÄÌÛ ª¸Ö Ëä’
ÓöÛé ÂÛ ÀÙ é Ã Ëà Â
Ã “ÛÂ (À.Ì. 13)
Ô ÌâÖ ÓöÛé ÂÛ
ÀÙ é Ã Ëà ÂÄÌÙ ÐÚ¾ß

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ÓöÛÂÚª°Û Â¾ÌÐ±Â 1
é «“Ûé ÊâÖ ° (Ó¾Ê.)

1

²Ã ÚÃ

-

ÓöÛÂÚªÀÙ é Ã Ëà Â
Ö öÛé ÉÖ /ÓöÛÂÚª
ÀÙ é Ã Ëà ÂÀ“Ö °¿ßÂñ

1

1

²Ã ÚÃ

(¿“ÛÊ)

ÓöÛÂÚªÀÙ é Ã Ëà Â
Ö öÛé ÉÖ /ÓöÛÂÚª
ÀÙ é Ã Ëà ÂÀ“Ö °¿ßÂñ

1

1

²Ã ÚÃ

(¿“ÛÊ)

16. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร
ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร

5/5

หมายเหตุ 2)

ชองทางการรองเรียน เว็บไซต : www.nakornnont.go.th
หมายเหตุ -

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
เทศบาลนครนนทบุรี
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ

