คู่มอื สํ าหรับบริการประชาชน
งานทีให้ บริการ

การเพิม ชือ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๓) กรณี คนบุคคลทีได้สัญชาติไทยโดยการเกดิ โดยมีบิดาหรื อมารดา
คนใดคนหนึง หรื อบิดาและมารดาเป็ นผูไ้ มมี่ สัญชาติไทย หรื อบุคคลทีได้สัญชาติไทยโดยคําสังของ
่
่ วยสัญชาติ และบุคคลทีได้สัญชาติไทยโดยมีคาํ พิพากษา
รัฐมนตรี ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาด้
หรื อคําสังศาลถึงทีสุด ขอเพิม ชือใน ท.ร.๑๔

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
(๑) ตรวจสอบหลักฐานทีผขู้ อเพิม ชือนํามาแสดง

(๒) สอบสวนเจ้าบ้าน บิดา มารดา และบุคคลทีน่าเชือถือให้ปรากฏ
ี ั
ข้อเท็จจริ งเกยวกบประวั
ติของบุคคลทีขอเพิมชือในประเด็น
เรื องชือตัว ชือสกุล วันเดือนปี เกดิ สถานทีเกดิ ชือและสัญชาติของบิดา
และมารดา รวมถึงสถานะทางกฎหมายในการอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
ของบิดาและมารดา เชน่ ได้รับอนุญาตให้เข้าอยูใ่ นประเทศไทย
่ รับอนุญาตตามกฎหมายวาด้
่ วยคนเข้าเมือง
เพียงชัว คราว หรื อโดยไมได้
(ไม่ นับรวมระยะเวลาในการสอบสวน)
ั
(๓) ตรวจสอบรายการบุคคลกบฐานข้
อมูลการทะเบียนราษฎรของสํานัก
่ ข้ อเพิม ชือ และรายการบุคคลอยูใ่ นทะเบียนบ้าน
ทะเบียนกลางวาผู
่ นหรื อไม่
แหงใดอื
(๔) รวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นให้ นายทะเบียนพิจารณา
(ระยะเวลาดําเนินการ ๒๐ วัน)
ํ
(๕) เมือนายทะเบียนพิจารณาอนุญาต ให้กาหนดเลขประจํ
าตัวประชาชน
ให้แกผู่ ท้ ีได้รับอนุญาตให้เพิม ชือ
(นายทะเบียน พิจารณา ระยะเวลา ๑๐ วัน)
(๕) ดําเนินการเพิม ชือในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
่ ายเข้ามาจาก วา่ "คําร้องที...ลงวันที..."
(ท.ร.๑๔) โดยหมายเหตุในชองย้
ํ ั
แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชือกากบไว้

่
หนวยงานผู
ร้ ับผิดชอบ
สํานักทะเบียนท้องถินเทศบาลเมืองระนอง

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 อหลักฐานทีตอ้ งใช้
(๑) สูติบตั รผูข้ อเพิม ชือ (ถ้ามี)
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ขอบ้านทีขอเพิม ชือ
่ าว หรื อหนังสื อรับรองทีหนวยงานของรั
่
(๓) ใบสําคัญถินทีอยูห่ รื อใบสําคัญประจําตัวคนตางด้
ฐออกให้เพือ รับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิน
ทีอยูใ่ นราชอาณาจักรของบิดาหรื อมารดา
(๔) เอกสารอืนๆ ทีทางราชการออกให้ (ถ้ามี) เชน่ หลักฐานการศึกษา ทะเบียนนักเรี ยน
(๕) เจ้าบ้านและพยานบุคคลทีน่าเชือถือซึงสามารถรับรองและยันยันตัวบุคคลได้
่ ข้ อเพิม ชือ (กรณี ผขู้ อเพิม ชือมีอายุต?งั แต่ ๗ ปี ขึ? นไป)
รู ปถายผู
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

