คู่มอื สํ าหรับบริการประชาชน
งานทีให้ บริการ

ิ
่
การเพิม2 ชื2อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๖ กรณี คนสัญชาติไทยที2เกดในตางประเทศโดยมี
หลักฐานการเกดิ )

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

สํานักทะเบียนท้องถิ2นเทศบาลเมืองระนอง

ขอบเขตการให้ บริการ
่
สถานที2 / ชองทางการให้
บริ การ

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ

สํานักทะเบียนท้องถิ2นเทศบาลเมืองระนอง

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ํ
(ยกเว้นวันหยุดที2ทางราชการกาหนด
)

โทรศัพท์ : 0 7782 1906, 0 7782 2035
โทรสาร : 0 7781 1888

่ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
ตังแตเวลา

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ นไขในการยืน คําขอ
ผู้ขอเพิม ชือ (กรณีผู้ขอเพิม ชือเป็ นผู้เยาว์ให้ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็ นผู้ยนื )
ขันตอน และระยะการให้ บริการ
ขันตอน
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที2ผรู้ ้องนํามาแสดง
่ ร้ ้องมีชื2อใน
(๒) ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพือ2 ตรวจสอบวาผู
่ 2นหรื อไม่
ทะเบียนบ้านแหงอื
(๓) สอบสวนผูร้ ้อง เจ้าบ้าน และบุคคลที2น่าเชื2อถือให้ปรากฎข้อเท็จจริ ง
ี2 ั
เกยวกบประวั
ติความเป็ นมาและรายการบุคคลของผูข้ อเพิม2 ชื2อและ
ความยินยอมให้เพิม2 ชื2อเข้าในทะเบียนบ้าน (กรณี สอบสวนเจ้าบ้าน)

่
หนวยงานผู
ร้ ับผิดชอบ
สํานักทะเบียนท้องถิ2นเทศบาลเมืองระนอง

(๔) เมื2อนายทะเบียนอนุญาตตามคําร้องให้นายทะเบียนเพิม2 ชื2อบุคคล
่
ํ
ดังกลาวในทะเบี
ยนบ้าน (ท.ร.๑๔) กาหนดให้
เลขประจําตัวประชาชน
่ ายเข้า
เป็ นบุคคลประเภท ๕ โดยหมายเหตุในทะเบียนบ้านตรงชองย้
มาจาก วา่ "คําร้องที2...ลงวันที2..." แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื2อและ
ํ ั
วันเดือนปี กากบไว้
(๕) บันทึกการอนุญาตและเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักไว้ดา้ นหลัง
สูติบตั รหรื อหลักฐานรับรองการเกดิ
(๖) มอบสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐานประกอบการแจ้ง
คืนให้แกผู่ ร้ ้องพร้อมแนะนําให้ยนื2 คําขอมีบตั รประจําตัวประชาชน กรณี
ผูไ้ ด้รับเพิม2 ชื2อมีอายุตงั แต่ ๗ ปี (ระยะเวลาดําเนินการ ๓๐ วัน)
ระยะเวลา
ระยะเวลาดําเนินการ ๓๐ วัน (หมายเหตุ : ไม่ นับรวมระยะเวลาทีต้องดําเนินการการสอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้ อม, การหารื อข้ อกฎหมาย
, การตรวจสอบเอกสารทีออกโดยหน่ วยงานทีเกียวข้ อง กรณี เอกสารไม่ ชัดเจน ชํารุ ด ฯลฯ เพือประกอบการพิจารณาของนายทะเบียน)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรื อหลักฐานที2ตอ้ งใช้
(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ของบ้านที2จะขอเพิม2 ชื2อ
(๒) บัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ้อง (ถ้ามี)
ิ
่
(๓) หลักฐานการเกดของผู
ข้ อเพิม2 ชื2อ ได้แก่ หลักฐานการจดทะเบียนคนเกดิ (สูติบตั ร) ที2ออกให้โดยสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุ ลไทยในตางประเทศ

ิ 2ออกโดยหนวยงานของประเทศที
่
่ กต้องโดยกระทรวงการตางประเทศ
่
หรื อหลักฐานการเกดที
2บุคคลนั นเกดิ ซึ2งได้แปลและรับรองคําแปลวาถู
ถ้าหลักฐาน
ิ ่
การเกดไมปรากฏรายการสั
ญชาติของบิดา มารดา จะต้องเพิม2 หลักฐานทะเบียนบ้านของบิดา มารดาที2ปรากฎรายการสัญชาติไทย เพือ2 ยืนยันการได้
สัญชาติไทยของผูข้ อเพิม2 ชื2อ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรื อหลักฐานที2ตอ้ งใช้
(๔) หลักสื อเดินทาง (พาสปอร์ต) ของผูข้ อเพิม2 ชื2อ
(๕) พยานบุคคลที2น่าเชื2อถือซึ2งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
ค่ าธรรมเนียม
-

การรับเรืองร้ องเรียน
่ นไปตามกฎหมาย หรื อระเบียบที2กาหนด
ํ
่ 2อร้องเรี ยนได้ที2
การให้บริ การไมเป็
สามารถติดตอเพื
สํานักทะเบียนท้องถิ2นเทศบาลเมืองระนอง โทรศัพท์ 0 7782 1906
ศูนย์รับเรื2 องร้องทุกข์ เทศบาลเมืองระนอง (อาคารใหม่ ชั น 1) โทรศัพท์ 0 7781 1422
เว็ปไซค์ www.ranongcity.go.th
ตูร้ ับเรื2 องร้องทุกข์ (อาคารใหม่ ชั น 1)
ศูนย์ดาํ รงธรรมอําเภอในเขตพืนที2 ศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดในเขตพืนที2 หรื อสํานักทะเบียนกลาง โทรศัพท์ ๑๕๔๘ หรื อเว็บไซดต์ http:/www.bora.dopa.go.th

ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม

