คู่มอื สํ าหรับบริการประชาชน
งานทีให้ บริการ

่
การเพิมF ชืFอ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๖/๑) กรณี คนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากตางประเทศ
โดยใช้หนังสื อ
่
เดินทางของตางประเทศหรื
อหนังสื อสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity)

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

สํานักทะเบียนท้องถิFนเทศบาลเมืองระนอง

ขอบเขตการให้ บริการ
่
สถานทีF / ชองทางการให้
บริ การ

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ

สํานักทะเบียนท้องถิFนเทศบาลเมืองระนอง

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ํ
(ยกเว้นวันหยุดทีFทางราชการกาหนด
)

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

่ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
ตั9งแตเวลา

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ นไขในการยืน คําขอ
ผู้ยนื คําร้ อง ได้ แก่ เจ้ าบ้ าน หรือผู้ทีขอเพิม ชือ
ขันตอน และระยะการให้ บริการ
ขั9นตอน
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานทีFผรู้ ้องนํามาแสดง
่ ร้ ้องมีชืFอใน
(๒) ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพือF ตรวจสอบวาผู
่ Fนหรื อไม่
ทะเบียนบ้านแหงอื
(๓) กรณี ผขู้ อเพิมF ชืFอมีเอกสารราชการทีFระบุว่าเป็ นผูม้ ีสัญชาติไทย
ให้ทาํ เรืF องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทีFผขู้ อเพิมF ชืFอนํามาแสดง
่
่ าได้รับแจ้งตอบวาเป็
่ นเอกสาร
ไปยังสวนราชการที
Fออกเอกสารดังกลาวถ้
ทีFถูกต้องให้สอบสวนเจ้าบ้าน ผูแ้ จ้ง และบุคคลทีFน่าเชืFอถือให้ปรากฎ
ีF ั
ข้อเท็จจริ งเกยวกบประวั
ติของบุคคลทีFขอเพิมF ชืFอในประเด็นเรืF องชืFอตัว
ชืFอสกุล วันเดือนปี เกดิ สถานทีFเกดิ ภูมิลาํ เนาทีFอยูอ่ าศัยในประเทศไทย
่
่
กอนไปตางประเทศ
การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั9ง รายการของบิดามารดา
(ไมนั่ บรวมระยะเวลาในการตรวจสอบ)
(๔) กรณี นายทะเบียนอนุญาตตามคําร้อง ให้นายทะเบียนเพิมF ชืFอบุคคล
่
ํ
ดังกลาวในทะเบี
ยนบ้าน (ท.ร.๑๔) กาหนดให้
เลขประจําตัวประชาชน
่ ายเข้ามาจาก
เป็ นบุคคลประเภท ๕ โดยหมายเหตุในทะเบียนบ้านตรงชองย้
วา่ "คําร้องทีF... ลงวันทีF..." แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชืFอและวันเดือนปี
ํ ั
กากบไว้
(๕) มอบสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐานประกอบการแจ้ง
คืนให้แกผู่ ร้ ้องพร้อมแนะนําให้ยนืF คําขอมีบตั รประจําตัวประชาชน กรณี ผไู้ ด้
รับเพิมF ชืFอมีอายุต9งั แต่ ๗ ปี (ระยะเวลาดําเนินการ ๓๐ วัน)
(๖) กรณี ผขู้ อเพิมF ชืFอไมมี่ เอกสารราชการทีFระบุว่าเป็ นผูม้ ีสัญชาติไทย
่
่
่
หรื อกรณี ได้รับแจ้งจากสวนราชการที
Fออกเอกสารวาเอกสารดั
งกลาว
่
่ ว
ไมถู่ กต้อง หรื อไมสามารถตรวจสอบได้
ให้นายทะเบียนทําหนังสื อสงตั
ผูข้ อเพิมF ชืFอให้สาํ นักงานตรวจคนเข้าเมืองเพือF พิสูจน์สัญชาติและ

่
หนวยงานผู
ร้ ับผิดชอบ
สํานักทะเบียนท้องถิFนเทศบาลเมืองระนอง

ดําเนินการตามระเบียบข้อ ๙๕ (ไมนั่ บรวมระยะเวลาในการพิสูจน์สัญชาติ)
ระยะเวลา
ระยะเวลาดําเนินการ ๓๐ วัน (หมายเหตุ : ไม่ นับรวมระยะเวลาทีต้องดําเนินการการสอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้ อม, การหารื อข้ อกฎหมาย
, การตรวจสอบเอกสารทีออกโดยหน่ วยงานทีเกียวข้ อง กรณี เอกสารไม่ ชัดเจน ชํารุ ด ฯลฯ เพือประกอบการพิจารณาของนายทะเบียน)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรื อหลักฐานทีFตอ้ งใช้
(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ของบ้านทีFจะขอเพิมF ชืFอ
(๒) บัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ้อง (ถ้ามี)
่
(๓) หลักฐานทีFมีรายการบุคคลของผูข้ อเพิมF ชืFอ ได้แก่ หนังสื อเดินทางของตางประเทศ
หรื อหนังสื อสําคัญประจําตัว (Certificate of Indentity) ออกให้
่ นผูม้ ีสัญชาติไทย (ถ้ามี) เชนหลั
่ กฐานการศึกษา หลักฐานทหาร
โดยสถานทูตหรื อสถานกงสุ ลไทย และหลักฐานเอกสารราชการทีFระบุวาเป็
(๔) พยานบุคคลทีFน่าเชืFอถือซึFงสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
ค่ าธรรมเนียม
-

การรับเรืองร้ องเรียน
่ นไปตามกฎหมาย หรื อระเบียบทีFกาหนด
ํ
่ Fอร้องเรี ยนได้ทีF
การให้บริ การไมเป็
สามารถติดตอเพื
สํานักทะเบียนท้องถิFนเทศบาลเมืองระนอง โทรศัพท์ 0 7782 1906
ศูนย์รับเรืF องร้องทุกข์ เทศบาลเมืองระนอง (อาคารใหม่ ชั9 น 1) โทรศัพท์ 0 7781 1422
เว็ปไซค์ www.ranongcity.go.th
ตูร้ ับเรืF องร้องทุกข์ (อาคารใหม่ ชั9 น 1)
ศูนย์ดาํ รงธรรมอําเภอในเขตพื9นทีF ศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดในเขตพื9นทีF หรื อสํานักทะเบียนกลาง โทรศัพท์ ๑๕๔๘ หรื อเว็บไซดต์ http:/www.bora.dopa.go.th

ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม

