คู่มอื สํ าหรับบริการประชาชน
งานทีให้ บริการ

ิ
่ วย
การเพิมชือ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๙/๑) คนทีได้สัญชาติไทยโดยการเกดโดยบทบั
ญญัติของกฎหมายวาด้
่
่ นขอเพิมชือ
สัญชาติ ซึงไมอาจพิ
จารณาสังการเป็ นอยางอื

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 บิดา มารดา หรือผู้ทีขอเพิม ชือ
ขันตอน และระยะการให้ บริการ
ขั/นตอน
(๑) เรี ยกและตรวจสอบหลักฐานของผูแ้ จ้ง

่
หนวยงานผู
ร้ ับผิดชอบ
สํานักทะเบียนท้องถินเทศบาลเมืองระนอง

(๒) สอบสวนเจ้าบ้าน บิดา มารดา (ถ้ามี) ผูข้ อเพิมชือ และบุคคลที
่ อถือให้ปรากฏข้อเท็จจริ งทีเกยวกบประวั
ี ั
นาเชื
ติความเป็ นมาของผูข้ อ
ี ั
เพิมชือ และบิดามารดา โดยเฉพาะข้อเท็จจริ งเกยวกบสถานที
เกดิ
และสัญชาติ
(ไม่ นับรวมระยะเวลาในการสอบสวนและการตรวจสอบ)
(๓) รวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายทะเบียน พิจารณา
(ระยะเวลา ๒๐ วัน)
ํ
(๔) เมือนายทะเบียนอนุญาต ให้กาหนดเลขประจํ
าตัวประชาชนเป็ นบุคคล
ประเภท ๕ ให้แกผู่ ไ้ ด้รับอนุญาตให้เพิมชือ
(นายทะเบียน พิจารณาคําร้ อง ระยะเวลา ๑๐ วัน)
(๕) ดําเนินการเพิมชือในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
่ ายเข้ามาจาก วา่ "คําร้องที... ลงวันที..."
(ท.ร.๑๔) โดยหมายเหตุในชองย้
ํ ั
แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชือกากบไว้
(๖) มอบสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.๑๔) พร้อมด้วยหลักฐาน
ประกอบการแจ้งคืนให้แกผู่ ร้ ้อง และแนะนําให้ยนคํ
ื าขอมีบตั รประจําตัว
ประชาชน กรณี ผทู้ ีมีอายุต/งั แต่ ๗ ปี
ระยะเวลา
ระยะเวลาดําเนินการ ๓๐ วัน (หมายเหตุ : ไม่ นับรวมระยะเวลาที)ต้องดําเนินการการสอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้ อม, การหารื อข้ อกฎหมาย
, การตรวจสอบเอกสารที)ออกโดยหน่ วยงานที)เกี)ยวข้ อง กรณี เอกสารไม่ ชัดเจน ชํารุ ด ฯลฯ เพื)อประกอบการพิจารณาของนายทะเบียน)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรื อหลักฐานทีต้องใช้

(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ของบ้านทีจะขอเพิมชือ
(๒) บัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ้อง (ถ้ามี)
(๓) หลักฐานทะเบียนทีมีรายการบุคคลของผูข้ อเพิมชือ (ถ้ามี) เชน่ บัญชีสาํ มะโนครัว ทะเบียนสมรส เป็ นต้น
(๔) เอกสารทะเบียนราษฎร (ถ้ามี) เชน่ ทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) ทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘/๑ หรื อ ท.ร.๓๘ ข)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรื อหลักฐานทีต้องใช้
่ าวของบิดา
(๕) เอกสารทีทางราชการออกให้ (ถ้ามี) เชน่ หลักฐานการศึกษา หลักฐานทางทหาร ใบสําคัญถินทีอยูห่ รื อใบสําคัญประจําตัวคนตางด้
่ าว)
และมารดา (กรณี ผขู้ อเพิมชือมีบิดาและมารดาเป็ นคนตางด้
่ อถือซึงสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคล (อยางน้
่ อย ๒ คน)
(๖) พยานบุคคลทีนาเชื
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

