ํ
คูม
่ อ
ื สาหร
ับบริการประชาชน
งานทีใ ห้บริการ การแก ้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร (ระเบียบฯ ข ้อ ๑๑๕)
หน่ วยงานทีรับผิดชอบ สํานักทะเบียนท้องถิ+นเทศบาลเมืองระนอง
ขอบเขตการให้ บริการ
่
สถานที+ / ชองทางการให้
บริ การ
สํานักทะเบียนท้องถิ+นเทศบาลเมืองระนอง
โทรศัพท์ : 0 7782 1906, 0 7782 2035
โทรสาร : 0 7781 1888

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ํ
(ยกเว้นวันหยุดที+ทางราชการกาหนด
)
่ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
ตังแตเวลา

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการยืนคําขอ
้
้ หรื อบิดามารดา
๑. กรณี ขอแกไขรายการในทะเบี
ยนบ้านหรื อทะเบียนประวัติ ผูย้ ื+นคําร้องได้แก่ เจ้าบ้าน หรื อเจ้าของรายการที+ขอแกไข
้ งไมบรรลุ
่
่
(กรณี เจ้าของรายการที+ขอแกไขยั
นิติภาวะ) หรื อผูท้ ี+ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว
้
้ หรื อบิดามารดา (กรณี เจ้าของรายการที+ขอแกไขยั
้ งไม่
๒. กรณี ขอแกไขรายการในสู
ติบตั ร หรื อทะเบียนคนเกดิ ผูย้ ื+นคําร้องได้แก่ เจ้าของรายการที+ขอแกไข
่
บรรลุนิติภาวะ) หรื อผูท้ ี+ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว
้
ั เ้ สี ยชีวิต
๓. กรณี ขอแกไขรายการในมรณบั
ตร หรื อทะเบียนคนตาย ผูย้ ื+นคําร้อง ได้แก่ บิดามารดา ญาติพี+นอ้ ง หรื อผูท้ ี+มีนิติสัมพันธ์กบผู

ขันตอน และระยะการให้ บริการ
ขันตอน
(๑) เรี ยกและตรวจสอบหลักฐานของผูแ้ จ้ง ได้แก่ สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้าน บัตรประจําตัวประชาชนของผูแ้ จ้ง เอกสารที+ทางราชการ
้
ออกให้ที+จะใช้อา้ งอิงเป็ นหลักฐานในการขอแกไขรายการ
(๒) กรณี ไมมี่ หลักฐานเอกสารที+ทางราชการออกให้แสดง ให้สอบสวน
เจ้าบ้านและพยานบุคคลที+น่าเชื+อถือ (ไมนั่ บรวมระยะเวลาในการสอบสวน)
(๓) รวบรวมหลักฐานเสนอ นายทะเบียนอําเภอ หรื อนายทะเบียนท้องถิ+น
หรื อนายอําเภอ
(๔) กรณี มีหลักฐานเอกสารราชการมาแสดง เป็ นอํานาจพิจารณาของ
นายทะเบียนอําเภอ หรื อนายทะเบียนท้องถิ+น
่
สวนกรณี
ที+ไมมี่ หลักฐานเอกสารราชการมาแสดง เป็ นอํานาจพิจารณา
ของนายอําเภอ (นายทะเบียนอําเภอ หรื อนายทะเบียนท้องถิ+น
หรื อนายอําเภอพิจารณาระยะเวลา ๑๕ นาที)
้
(๕) แกไขเปลี
+ยนแปลงรายการที+ไมถู่ กต้องในเอกสารการทะเบียนราษฎร
และฐานข้อมูลตามความประสงค์ของผูแ้ จ้ง โดยใช้ ท.ร.๙๗ ก

่
หนวยงานผู
ร้ ับผิดชอบ
สํานักทะเบียนท้องถิ+นเทศบาลเมืองระนอง

ระยะเวลา
่ รับเอกสารครบถ้วน และไมรวมระยะเวลาการรอรั
่
(๑) ระยะเวลาดําเนิ นการ ๑๕ นาที (หมายเหตุ : นับตั งแตได้
บบริ การ)
(๒) กรณี มีเหตุอันควรสงสั ยต้ องมีการสอบสวน ดําเนิ นการภายใน ๑๕ วัน (หมายเหตุ : ไม่ นับรวมระยะเวลาที) ต้องดําเนิ นการการสอบสวนพยานบุคคล
พยานแวดล้ อม, การตรวจสอบเอกสารจากหน่ วยงานที) เกี)ยวข้ อง หรื อการหารื อข้ อกฎหมาย เพื)อประกอบการพิจารณาของนายทะเบี ยน)

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรื อหลักฐานที+ตอ้ งใช้
(๑) บัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ้อง
้ เชน่ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สูติบตั ร มรณบัตร ฯลฯ
(๒) หลักฐานที+ขอแกไข

(๔) หลักฐานอื+นที+ทางราชการออกให้ (ถ้ามี)
่ 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 ชั น 1) โทรศัพท์ 0 7781 1422
เว็ปไซค์ www.ranongcity.go.th
ตูร้ ับเรื+ องร้องทุกข์ (อาคารใหม่ ชั น 1)
ศูนย์ดาํ รงธรรมอําเภอในเขตพืนที+ ศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดในเขตพืนที+ หรื อสํานักทะเบียนกลาง โทรศัพท์ ๑๕๔๘ หรื อเว็บไซดต์ http:/www.bora.dopa.go.th

ตัวอย่างแบบฟอร์ ม

