คู่มอื สํ าหรับบริการประชาชน
งานทีให้ บริการ

การเพิม ชือ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๒ กรณี คนทีได้รับสัญชาติตามมาตรา ๗ ทวิ หรื อโดยการแปลงสัญชาติ
ขอสัญชาติไทยตามสามี หรื อขอกลับคืนสัญชาติไทย) (เพิม เติม)

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
ขั(นตอน และระยะการให้ บริการ
ขั.นตอน
กรณีผู้ร้องมีชือและรายการบคคลในทะเบี
ยนบ้ าน (ท.ร.๑๓)
ุ
และได้ สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ หรือโดยการขอคืน
หรือขอถือสั ญชาติไทยตามสามี
(๑) เรี ยกและตรวจสอบหลักฐานของผูแ้ จ้ง
ี ั
(๒) สอบสวนเจ้าบ้านและบุคคลทีขอเพิม ชือให้ได้ขอ้ เท็จจริ งเกยวกบ
ี ั วผูข้ อเพิม ชือและบิดา มารดา
ประวัติและรายละเอียดเกยวกบตั
และรวบรวมเสนอนายทะเบียนพิจารณา (ระยะเวลาดําเนินการ ๒๐ วัน)
่ อและรายการบุคคลออกจาก
(๓) เมือนายทะเบียนอนุญาต ให้จาํ หนายชื
่
ทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) หรื อทะเบียนบ้านกลาง (ท.ร.๑๓) แล้วแตกรณี
่ " หน้ารายการบุคคลและบันทึกในชองย้
่ ายออก
โดยประทับ คําวา่ "จําหนาย
ํ ั
วา่ "คําร้องที... ลงวันที..." พร้อมลงลายมือชือกากบไว้
(ระยะเวลาดําเนินการ ๑๐ วัน)
ํ
(๔) กาหนดเลขประจํ
าตัวประชาชนเป็ นบุคคลประเภท ๘ ให้แกบุ่ คคล
ทีได้รับอนุญาต
(๕) ดําเนินการเพิม ชือและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔)
่ ายเข้ามาจาก
หรื อทะเบียนบ้านกลาง (ท.ร.๑๔) โดยหมายเหตุในชองย้
ํ ั
วา่ "คําร้องที... ลงวันที..." พร้อมลงลายมือชือกากบไว้
(๖) มอบสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.๑๔) พร้อมด้วยหลักฐาน
ประกอบการแจ้งคืนให้แกผู่ ร้ ้อง และแนะนําให้ยนื คําขอมีบตั รประจําตัว
ประชาชน กรณี ผทู้ ีอายุต.งั แต่ ๗ ปี ขึ. นไป

่
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) ของบ้านทีจะขอเพิม ชือ
(๒) บัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ้อง (ถ้ามี)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรื อหลักฐานทีตอ้ งใช้
่ นบุคคลสัญชาติไทย (ถ้ามี) เชนหนั
่ งสื อสําคัญการแปลงสัญชาติ
(๓) เอกสารทีทางราชการออกให้ซ ึงแสดงวาเป็
ประกาศกระทรวงมหาดไทย สําเนาคําสัง หรื อคําพิพากษาของศาล เป็ นต้น
ี อง (ถ้ามี) เชน่ บัตรประจําตัวคนซึงไมมี่ สัญชาติไทย สําเนาทะเบียนบ้าน
(๔) หลักฐานอืนทีเกยวข้
่ าว หลักฐานการศึกษา เป็ นต้น
หรื อทะเบียนประวัติใบสําคัญถินทีอยู่ หรื อใบสําคัญประจําตัวคนตางด้
(๕) 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

