คู่มอื สํ าหรับบริการประชาชน
งานทีให้ บริการ

การเพิม ชือ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๓) กรณี ตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยจะต้องเป็ น
ิ ่ นที ๑ มิถุนายน ๒๔๙๙
ผูท้ ีเกดกอนวั

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
๑. จะต้ องเป็ นผู้ทีเกิดก่ อนวันที ๑ มิถุนายน ๒๔๙๙
๒. ผู้ยนื คําร้ อง ได้ แก่ เจ้ าบ้ าน หรือผู้ทีขอเพิม ชือ
ขั%นตอน และระยะการให้ บริการ
ขั.นตอน
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานทีผรู้ ้องนํามาแสดง
่ ร้ ้องมีชือใน
(๒) ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพือ ตรวจสอบวาผู
่ นหรื อไม่
ทะเบียนบ้านแหงอื
(๓) สอบสวนผูร้ ้อง เจ้าบ้าน และบุคคลทีน่าเชือถือให้ปรากฏข้อเท็จจริ ง
ี ั
เกยวกบประวั
ติความเป็ นมาและรายการบุคคลของผูข้ อเพิม ชือ และความ
ยินยอมให้เพิม ชือเข้าในทะเบียนบ้าน (กรณี สอบสวนเจ้าบ้าน)
(๔) รวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายอําเภอ หรื อผูอ้ าํ นวยการ
เขตพิจารณา (ขั.นตอนที ๑-๔ ใช้ระยะเวลา ๒๐ วัน)
(๕) กรณี นายอําเภออนุญาตตามคําร้อง ให้นายทะเบียนเพิม ชือบุคคล
่
ํ
ดักลาวในทะเบี
ยนบ้าน (ท.ร.๑๔) กาหนดให้
เลขประจําตัวประชาชนเป็ น
่ ายเข้ามาจาก
บุคคลประเภท ๕ โดยหมายเหตุในทะเบียนบ้านตรงชองย้
วา่ "คําร้องที... ลงวันที..." แล้ว ให้นายทะเบียนลงลายมือชือและวันเดือนปี
ํ ั
กากบไว้
(ระยะเวลา ๑๐ วัน)
(๖) มอบสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐานประกอบการแจ้ง
คืนให้แกผู่ ร้ ้อง พร้อมแนะนําให้ยนื คําขอมีบตั รประจําตัวประชาชน
่ ญาตตามคําร้อง ให้สอบสวนผูร้ ้องวาประสงค์
่
(๗) กรณี นายอําเภอไมอนุ
่
จะให้นายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติให้เป็ นหลักฐานกอนหรื
อไม่
ํ
ถ้าประสงค์ ให้นายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ ก) กาหนดเลข
่
ประจําตัวประชาชนเป็ นบุคคลประเภท ๐ แตถ้่ าไมประสงค์
ให้แจ้งคําสัง
่ นหนังสื อให้ผรู้ ้องทราบ (ระยะเวลาดําเนินการทังหมด ๓๐ วัน)
ดังกลาวเป็

่
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)
(๓) หลักฐานทีมีรายการบุคคลของผูข้ อเพิม ชือ (ถ้ามี) เชน่ บัญชีสาํ มะโนครัว ทะเบียนสมรส เป็ นต้น
(๔) เอกสารทีราชการออกให้ (ถ้ามี) เชน่ หลักฐานการศึกษา หลักฐานทางทหาร
่ อย ๒ คน)
(๕) พยานบุคคลทีน่าเชือถือซึงสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคล (อยางน้
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

