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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอเปิ ดระบบกรณีไม่ ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่ มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้ อมูล
ทะเบียนราษฎร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเปิ ดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้ อมูลทะเบียน
ราษฎร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักบริ หารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่ให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบสํานักทะเบี ยนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่ มเติ มถึงฉบับที ่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน60
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 150
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 10
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอเปิ ดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนในฐานข้ อมูลทะเบียนราษฎร 07/06/2558 17:50
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการสํานักงานเทศบาลเมื องสองพีน่ ้อง เลขที ่ 7 ถนนราษฎร์ บํารุง ตํ าบลสองพีน่ อ้ ง
อําเภอสองพีน่ ้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทรศัพท์ 035531357
โทรสาร 035531505/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท่ างราชการกํ าหนด)
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ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เป็ นกลุม่ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ การจัดการปั ญหาสถานะและสิทธิของบุคคลโดยต้ องเป็ นผู้ที่ได้ รับการสํารวจเพื่อ
จัดทําทะเบียนประวัติบคุ คลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 โดยมีหลักฐานแบบสํารวจเพื่อ
จัดทําทะเบียนประวัติ (แบบ 89) หรื อใบตอบรับการสํารวจตามแบบ 89/1 หรื อสําเนาเอกสารดังกล่าวแต่ไม่ได้ รับการ
บันทึกจัดทําทะเบียนประวัติในฐานข้ อมูลโดยบุคคลดังกล่าวต้ องมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานหรื อองค์การที่ทําหน้ าที่
สํารวจดังนี ้
1.1 ถ้ าเป็ นกลุม่ เด็กหรื อบุคคลที่ศกึ ษาเล่าเรี ยนในสถานศึกษาต้ องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่สํารวจบุคคลนัน้
1.2 ถ้ าเป็ นคนไร้ รากเหง้ าต้ องมีหนังสือรับรองจากสถานสงเคราะห์หรื อหน่วยงานที่ให้ การสงเคราะห์ดแู ลสํารวจบุคคล
นัน้
1.3 กรณีของชนกลุม่ น้ อยที่เข้ ามาอาศัยอยูเ่ ป็ นเวลานานแต่ตกสํารวจให้ นายทะเบียนสอบบันทึกถ้ อยคําบุคคลที่เป็ นชน
กลุม่ น้ อยชาติพนั ธุ์เดียวกันจํานวน 3 คนเพื่อให้ การรับรองแทนการเรี ยกหนังสือรับรอง
หมายเหตุ
1) ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้ อง
ดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละ
ทิ ้งคําขอโดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) ขันตอนของการสอบสวนข้
้
อเท็จจริ งหากผลการสอบสวนไม่ปรากฏข้ อเท็จจริ งที่ชดั เจนอาจต้ องส่งเรื่ องให้
คณะกรรมการหมูบ่ ้ านหรื อคณะกรรมการชุมชนรับรองระยะเวลาต้ องขยายเพิ่มขึ ้น
4) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

หมายเหตุ

1) ยื่นคําร้ องและจัดทําคํา 1 วันทําการ
ร้ องตามแบบพิมพ์ท.ร.31
2) ตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ องของเอกสาร
หลักฐาน

การพิจารณา

1) สอบสวนข้ อเท็จจริ งใน
พื ้นที่เพื่อพิสจู น์ยืนยัน
สถานะบุคคล
2) รวบรวมพยานหลักฐาน
พร้ อมความเห็นเสนอนาย
ทะเบียนพิจารณา

10 วันทําการ สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

-

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุมตั หิ รื อไม่อนุมตั ิ

5 วันทําการ

-

การพิจารณา

-กรณีที่มีคําสัง่ อนุมตั นิ าย 7 วันทําการ
ทะเบียนส่งเรื่ องให้ สํานัก
ทะเบียนกลางตรวจสอบ
เพื่อขอเปิ ดระบบการบันทึก
จัดทําทะเบียนประวัติบคุ คล
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
และแจ้ งผลการพิจารณาให้
ผู้ยื่นคําขอทราบเป็ นหนังสือ
-กรณีที่มีคําสัง่ ไม่อนุมตั ใิ ห้
แจ้ งเหตุผลดังกล่าวด้ วย

การพิจารณา

สํานักทะเบียนกลาง

2)

4)

5)

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร
1)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

-

-

12 วันทําการ สํานักบริ หารการ -
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ผลการพิจารณาอนุญาต
ของนายทะเบียนและ
พิจารณาเปิ ดระบบ
โปรแกรมเพื่อให้ บนั ทึก
ข้ อมูลเพิ่มเติม
การพิจารณา

6)

-สํานักทะเบียนกลางแจ้ งผล 5 วันทําการ
การเปิ ดระบบโปรแกรม
เพื่อให้ บนั ทึกข้ อมูลเพิ่มเติม
-สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนท้ องถิ่น
บันทึกข้ อมูลในระบบและ
แจ้ งผู้ยื่นคําขอมา
ดําเนินการจัดทําบัตร
ประจําตัว

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
ทะเบียน

สํานักบริ หารการ ทะเบียน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 40 วันทําการ
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้

หมายเหตุ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบสํารวจเพื่อ กรมการปกครอง 1
จัดทําทะเบียน
ประวัติบคุ คลที่
ไม่มีสถานะทาง
1)
ทะเบียน (แบบ
89) หรื อใบตอบ
รับการสํารวจ
ตามแบบ 89/1
กลุม่ เด็กหรื อ
กระทรวงศีกษาธิ 1
บุคคลที่ศกึ ษา
การ
เล่าเรี ยนใน
2) สถานศึกษามี
หนังสือรับรอง
จากสถานศึกษา
ที่สํารวจ
กลุม่ คนไร้
กระทรวงการ
1
รากเหง้ าต้ องมี พัฒนาสังคมและ
หนังสือรับรอง
ความมัน่ คงของ
จากสถาน
มนุษย์
3) สงเคราะห์หรื อ
หน่วยงานที่ให้
การสงเคราะห์
ดูแลและสํารวจ
บุคคลนัน้

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1

ฉบับ

(รวมทังหนั
้ งสือ
รับรองจากสถาน
สงเคราะห์ใน
สังกัดของ
เอกชน***รับรอง
สําเนาถูกต้ อง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ทะเบียนบ้ านและ กรมการปกครอง
บัตรประจําตัว
ประชาชนของ
พยานผู้รับรองตัว
บุคคลกรณีกลุม่
ชนกลุม่ น้ อยที่เข้ า
มาอาศัยอยูเ่ ป็ น
เวลานานแต่ตก
สํารวจนาย
ทะเบียนสอบ
บันทึกถ้ อยคํา
บุคคลที่เป็ นกลุม่
น้ อยชาติพนั ธุ์
เดียวกันจํานวน
3 คนเพื่อให้ การ
รับรองแทนการ
เรี ยกหนังสือ
รับรอง
เอกสารอื่นซึง่ มี รูปถ่ายที่ทาง
ราชการออกให้
(ถ้ ามี) เช่น
หลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานการ
ปล่อยตัวคุมขัง
ฯลฯ

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนเทศบาลเมืองสองพี่น้อง โทรศัพท์ : 035531357 ต่อ 113
2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน www.songpeenongcity.go.th

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนสํานักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เลขที่ 7 ถนนราษฎร์ บํารุง ตําบลสองพี่น้อง
อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

21/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จิตตาภรณ์ วิมลวัฒนา
วิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
จิตตาภรณ์ วิมลวัฒนา

