คู่มอื สํ าหรับบริการประชาชน
งานทีให้ บริการ

่ นให้อยูอ่ าศัยใน
การเพิม= ชื=อ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๕) กรณี คนซึ=งไมมี่ สัญชาติไทยได้รับการผอนผั
่ วยคนเข้าเมืองหรื อกฎหมายวาด้
่ วยสัญชาติ
ราชอาณาจักรเป็ นกรณี พเิ ศษเฉพาะรายตามกฎหมายวาด้

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

สํานักทะเบียนท้องถิ=นเทศบาลเมืองระนอง

ขอบเขตการให้ บริการ
่
สถานที= / ชองทางการให้
บริ การ

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ

สํานักทะเบียนท้องถิ=นเทศบาลเมืองระนอง

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ํ
(ยกเว้นวันหยุดที=ทางราชการกาหนด
)

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

่ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
ตั4งแตเวลา

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ นไขในการยืน คําขอ
ผู้ยนื คําร้ อง ได้ แก่ เจ้ าบ้ าน บิดา มารดา หรือผู้ทีขอเพิม ชือ
ขันตอน และระยะการให้ บริการ
ขั4นตอน
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที=ผรู้ ้องนํามาแสดง
่ ร้ ้องมีชื=อใน
(๒) ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพือ= ตรวจสอบวาผู
่ =นหรื อไม่
ทะเบียนบ้านแหงอื
ี= ั
(๓) สอบสวนผูร้ ้องและพยานบุคคล ให้ปรากฏข้อเท็จจริ งเกยวกบประวั
ติ
ความเป็ นมาและรายการบุคคลของผูข้ อเพิม= ชื=อ สถานที=เกดิ สถานะการอยู่
อาศัยในประเทศไทยของผูข้ อเพิม= ชื=อและความยินยอมให้เพิม= ชื=อ
ในทะเบียนบ้าน (กรณี สอบสวนเจ้าบ้าน)
(ไม่ นับรวมระยะเวลาในการสอบสวน)
่ นบุคคลที=ได้รับผอนผั
่ น
(๔) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูข้ อเพิม= ชื=อวาเป็
ให้อาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นกรณี พเิ ศษหรื อไม่ เป็ นกลุ่มบุคคลที=มี
่
่ บประเทศต้นทางหรื อเป็ นกลุ่มบุคคลที=ได้รับ
ปั ญหาไมสามารถสงกลั
่ นให้อยูใ่ นราชอาณาจักรได้ไมน้่ อยกวา่ ๕ ปี หรื อไม่ (สวนใหญ
่
่
ผอนผั
จะเป็ นกลุ่มที=รัฐบาลมีนโยบายให้สถานะตามกฎหมาย)
(ไม่ นับรวมระยะเวลาการตรวจสอบ)
(๕) รวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายอําเภอหรื อผ้ อู้ าํ นวยการเขต
พิจารณา
(ระยะเวลาดําเนินการ ๒๐ วัน)
(๖) เมื=อนายอําเภออนุญาตตามคําร้อง ให้นายทะเบียนเพิม= ชื=อบุคคล
่
ดังกลาวในทะเบี
ยนบ้าน (ท.ร.๑๓) ตามรายการที=ปรากฎในทะเบียนประวัติ
ํ
หรื อแบบสํารวจ (ถ้ามี) กาหนดให้
เลขประจําตัวประชาชนเป็ นบุคคล
่ ายเข้ามาจาก วา่
ประเภท ๖ โดยหมายเหตุในทะเบียนบ้านตรงชองย้
"คําร้องที=... ลงวันที=..." แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื=อและวันเดือนปี
ํ ั (นายอําเภอพิจารณา ๑๐ วัน)
กากบไว้

่
หนวยงานผู
ร้ ับผิดชอบ
สํานักทะเบียนท้องถิ=นเทศบาลเมืองระนอง

(๗) มอบสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐานให้แกผู่ ร้ ้อง
พร้อมแนะนําให้ยนื= คําขอมีบตั รประจําตัวคนซึ=งไมมี่ สัญชาติไทย กรณี ผทู้ ี=มี
อายุต4งั แต่ ๕ ปี

ขันตอน และระยะการให้ บริการ
ขั4นตอน
่ ข้ อเพิม= ชื=อเป็ นบุคคลที=ไมมี่
(๘) กรณี นายอําเภอแจ้งผลการพิจารณาวาผู
คุณสมบัติตามที=รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศให้จดั ทํา
ทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) ให้นายทะเบียนอําเภอหรื อนายทะเบียนท้องถิ=น
จัดทําทะเบียนประวัติสาํ หรับบุคคลที=ไมมี่ สถานะทางทะเบียน (ท.ร.๓๘ ก)
ํ
ให้แกบุ่ คคลนั4 น โดยกาหนดเลขประจํ
าตัวเป็ นบุคคลประเภท ๐

่
หนวยงานผู
ร้ ับผิดชอบ
สํานักทะเบียนท้องถิ=นเทศบาลเมืองระนอง

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 อหลักฐานที=ตอ้ งใช้
(๑) สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที=จะขอเพิม= ชื=อ
(๒) บัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
(๓) หลักฐานทะเบียนบ้าน หรื อทะเบียนประวัติ และบัตรประจําตัวของบิดา มารดา และของผูข้ อเพิม= ชื=อ (ถ้ามี)
่
(๔) หลักฐานอื=นที=ทางราชการออกให้ (ถ้ามี) เชนใบอนุ
ญาตทํางาน หลักฐานการศึกษา
่ อย ๒ คน)
(๕) พยานบุคคลที=น่าเชื=อถือซึ=งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้ (อยางน้
ค่ าธรรมเนียม
-

การรับเรืองร้ องเรียน
่ นไปตามกฎหมาย หรื อระเบียบที=กาหนด
ํ
่ =อร้องเรี ยนได้ที=
การให้บริ การไมเป็
สามารถติดตอเพื
สํานักทะเบียนท้องถิ=นเทศบาลเมืองระนอง โทรศัพท์ 0 7782 1906
ศูนย์รับเรื= องร้องทุกข์ เทศบาลเมืองระนอง (อาคารใหม่ ชั4 น 1) โทรศัพท์ 0 7781 1422
เว็ปไซค์ www.ranongcity.go.th
ตูร้ ับเรื= องร้องทุกข์ (อาคารใหม่ ชั4 น 1)
ศูนย์ดาํ รงธรรมอําเภอในเขตพื4นที= ศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดในเขตพื4นที= หรื อสํานักทะเบียนกลาง โทรศัพท์ ๑๕๔๘ หรื อเว็บไซดต์ http:/www.bora.dopa.go.th

ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม

