1/5

คูมือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอางวาเปนคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน โดยไม
มีหลักฐานมาแสดง
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
สํานักงานเทศบาลนครนนนทบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน: การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอางวาเปนคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน โดยไมมีหลักฐาน
มาแสดง
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัติ
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สดุ 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอางวาเปนคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่ม
ชื่อในทะเบียนบาน โดยไมมีหลักฐานมาแสดง (ระเบียบฯ ขอ 97) 02/06/2558 15:07
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ 1,3 สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอรโทรติดตอ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
07:00 - 17:00 น. (ไมมีมีพักเทีย่ ง)
และเปดใหบริการในวันเสาร ตั้งแตเวลา 08:30 - 12:00 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารอง ไดแก เจาบาน หรือผูขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคล ไดแก บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อได อยางนอย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมเี หตุอนั ควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ
ขอความผิดจากความเปนจริง ใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดลอม
และพิจารณาใหแลวเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ขอกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ตอง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือตองสงใหสํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลาง เพือ่
ตอบขอหารือดังกลาวตอไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบื้องตน

การพิจารณา

สอบสวนผรอง เจาบาน
พยานบุคคลที่นาเชื่อถือให
ปรากฎขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัติความเปนมา ของผู
ขอเพิ่มชื่อ โดยรวบรวม
หลักฐาน พรอมความเห็น

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

20 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เสนอให นายอําเภอทองที่
พิจารณาอนุมัต/ิ ไมอนุมัติ
การพิจารณา

3)

เมื่อไดรับแจงจาก
10 วัน
นายอําเภอแลว นาย
ทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถิ่น ดําเนินการ
เพิ่มชื่อเขาในทะเบียนบาน
และแจงใหผูขอเพิ่มชื่อ
ทราบ

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
ที่ รายการเอกสาร
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

สําเนาทะเบียน
บาน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของบานทีจ่ ะขอ
เพิ่มชื่อ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิม่ เติม
ผูออกเอกสาร

1)

บัตประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของผูรอง ถามี
เชน บัตร
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ที่

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิม่ เติม
ผูออกเอกสาร

หลักฐานราชการ อื่น เชน หลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานทหาร

1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ประจําตัว
ประชาชนขาวดํา
ฯลฯ)
(ถามี)

16. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน 1,3 สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอรโทรติดตอ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
07:00 - 17:00 น. (ไมมีมีพักเทีย่ ง)
และเปดใหบริการในวันเสาร ตั้งแตเวลา 08:30 - 12:00 น.
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน เว็บไซต : www.nakornnont.go.th
หมายเหตุ 18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
-
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วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
เทศบาลนครนนทบุรี
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ

