คู่มอื สํ าหรับบริการประชาชน
งานทีให้ บริการ

ิ
่
การเพิม ชือ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๖/๒) กรณี คนสัญชาติไทยทีเกดในตางประเทศขอเพิ
ม ชือในทะเบียนบ้าน
่
โดยมีเหตุจาํ เป็ นทีไมอาจเดิ
นทางกลับประเทศไทย

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

สํานักทะเบียนท้องถินเทศบาลเมืองระนอง

ขอบเขตการให้ บริการ
่
สถานที / ชองทางการให้
บริ การ

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ

สํานักทะเบียนท้องถินเทศบาลเมืองระนอง

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ํ
(ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกาหนด
)

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

่ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
ตั.งแตเวลา

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ นไขในการยืน คําขอ
ผู้ยนื คําร้ อง ได้ แก่ เจ้ าบ้ าน หรือผู้ทีขอเพิม ชือ
ขั,นตอน และระยะการให้ บริการ
ขั.นตอน
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานทีผรู้ ้องนํามาแสดง รวมถึง
่ นบุคคล
คุณสมบัติพร้อมทีอยูต่ ามทะเบียนของผูร้ ับมอบอํานาจวาเป็
ทีมีภูมิลาํ เนาในเขตสํานักทะเบียนทียนื คําร้องหรื อไม่
่ ร้ ้องมีชือใน
(๒) ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพือ ตรวจสอบวาผู
่ นหรื อไม่
ทะเบียนบ้านแหงอื
(๓) สอบสวนผูร้ ้อง เจ้าบ้าน และบุคคลทีน่าเชือถือให้ปรากฏข้อเท็จจริ ง
ี ั
เกยวกบประวั
ติความเป็ นมาและรายการบุคคลของผูข้ อเพิม ชือและความ
่
ยินยอมให้เพิม ชือรวมทั. งความจําเป็ นทีไมอาจเดิ
นทางกลับประเทศไทย
(๔) เมือนายทะเบียนอนุญาต ให้บนั ทึกการอนุญาตไว้ดา้ นหลังของสูติบตั ร
ิ วแตกรณี
่ และกาหนดเลขประจํ
ํ
หรื อเอกสารรับรองการเกดแล้
าตัวประชาชน
ให้เป็ นบุคคลประเภท ๕
่
(๕) เพืม ชือบุคคลดังกลาวในทะเบี
ยนบ้านชัว คราว (ท.ร.๑๔) สําหรับบุคคล
่
่ าย
เดินทางไปตางประเทศของสํ
านักทะเบียน พร้อมทั. งหมายเหตุในชองย้
เข้ามาจาก วา่ "คําร้องที... ลงวันที..." แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชือ
ํ ั (ระยะเวลาดําเนินการ ๓๐ วัน)
และวันเดือนปี กากบไว้

่
หนวยงานผู
ร้ ับผิดชอบ
สํานักทะเบียนท้องถินเทศบาลเมืองระนอง

ระยะเวลา
ระยะเวลาดําเนินการ ๓๐ วัน (หมายเหตุ : ไม่ นับรวมระยะเวลาทีต้องดําเนินการการสอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้ อม, การหารื อข้ อกฎหมาย
, การตรวจสอบเอกสารทีออกโดยหน่ วยงานทีเกียวข้ อง กรณี เอกสารไม่ ชัดเจน ชํารุ ด ฯลฯ เพือประกอบการพิจารณาของนายทะเบียน)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรื อหลักฐานทีตอ้ งใช้
(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ของผูร้ ับมอบอํานาจ
(๒) บัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ้อง (ถ้ามี)
ิ ออกให้โดยหนวยงานของรั
่
่
(๓) สูติบตั รทีออกให้โดยสถานทูตหรื อสถานกงสุ ลไทย หรื อเอกสารรับรองการเกดที
ฐบาลตางประเทศ
ซึงแปลเป็ นภาษาไทย
่
่
และผานการรั
บรองคําแปลโดยกระทรวงการตางประเทศ
(๔) หนังสื อมอบอํานาจของ บิดา มารดา หรื อผูป้ กครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรื อผูท้ ีประสงค์ขอมีรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

่ ซึงควรดําเนินการผานสถานทู
่
ซึงบรรลุนิติภาวะแล้ว แล้วแตกรณี
ต หรื อสถานกงสุ ลไทย
(๕) เอกสารทีราชการออกให้ (ถ้ามี) เชน่ หลักฐาการศึกษา หลักฐานทางทหาร
(๖) พยานบุคคลทีน่าเชือถือซึงสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
ค่ าธรรมเนียม
-

การรับเรืองร้ องเรียน
่ นไปตามกฎหมาย หรื อระเบียบทีกาหนด
ํ
่ อร้องเรี ยนได้ที
การให้บริ การไมเป็
สามารถติดตอเพื
สํานักทะเบียนท้องถินเทศบาลเมืองระนอง โทรศัพท์ 0 7782 1906
ศูนย์รับเรื องร้องทุกข์ เทศบาลเมืองระนอง (อาคารใหม่ ชั. น 1) โทรศัพท์ 0 7781 1422
เว็ปไซค์ www.ranongcity.go.th
ตูร้ ับเรื องร้องทุกข์ (อาคารใหม่ ชั. น 1)
ศูนย์ดาํ รงธรรมอําเภอในเขตพื.นที ศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดในเขตพื.นที หรื อสํานักทะเบียนกลาง โทรศัพท์ ๑๕๔๘ หรื อเว็บไซดต์ http:/www.bora.dopa.go.th

ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม

