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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอปรั บปรุ งรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่ มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่ มีสถานะทาง
ทะเบียนเคยมีช่ ืออยู่ในทะเบียนประวัตแิ ต่ ถูกจําหน่ ายรายการออกจากทะเบียนประวัตแิ ละฐานข้ อมูลทะเบียน
ราษฎร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอปรับปรุงรายการกรณีบคุ คลซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่อ
อยูใ่ นทะเบียนประวัตแิ ต่ถกู จําหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัตแิ ละฐานข้ อมูลทะเบียนราษฎร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่ให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบสํานักทะเบี ยนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบี ยนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติ 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 อเดือน 150
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 280
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 80
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอปรับปรุงรายการกรณีบคุ คลซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทย/
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนประวัตแิ ต่ถกู จําหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัตแิ ละ
ฐานข้ อมูลทะเบียนราษฎร 19/07/2558 15:05
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการสํานักทะเบี ยนท้องถิ่ นเทศบาลเมื องสุไหงโก-ลกสํานักงานเทศบาลเมื องสุไหงโก-ลก/ติ ดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
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หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
บุคคลซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทยหรื อบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนถูกจําหน่ายรายการในทะเบียนประวัตแิ ละฐานข้ อมูลการ
ทะเบียนราษฎรอันเนื่องมาจากไม่ไปรายงานตัวไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวทางทะเบียนเป็ นเวลานานหรื อสาเหตุอื่นๆซึง่
ทําให้ ไม่มีชื่อและรายการบุคคลในฐานข้ อมูลทะเบียนราษฎรต้ องสอบสวนพยานบุคคลที่เป็ นชนกลุม่ น้ อยชาติพนั ธุ์
เดียวกันหรื อเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกันกับผู้ร้องจํานวน 3 คนเพื่อให้ การรับรองยืนยันพิสจู น์ตวั บุคคล
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

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

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

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

1) สอบสวนข้ อเท็จจริ งใน
พื ้นที่เพื่อพิสจู น์ยืนยัน
สถานะบุคคล 2) รวบรวม
พยานหลักฐานพร้ อม
ความเห็นเสนอนายอําเภอ
พิจารณา

10 วัน

การพิจารณา

นายอําเภอพิจารณาอนุมตั ิ
หรื อไม่อนุมตั ิ

5 วัน

การพิจารณา

-กรณีที่มีคําสัง่ อนุมตั นิ าย 7 วัน
ทะเบียนส่งเรื่ องให้ สํานัก
ทะเบียนกลางตรวจสอบ
เพื่อปรับปรุงรายการโดยคืน
สถานภาพรายการบุคคลใน
ฐานข้ อมูลทะเบียนราษฎร
และแจ้ งผลการพิจารณาให้
ผู้ยื่นคําขอทราบเป็ นหนังสือ
-กรณีที่มีคําสัง่ อนุมตั ใิ ห้ แจ้ ง
เหตุผลดังกล่าวด้ วย

การพิจารณา

สํานักทะเบียนกลาง
12 วัน
ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ผลการพิจารณาอนุมตั ขิ อง
นายทะเบียนและ
ดําเนินการปรับปรุงรายการ
โดยคืนสถานภาพรายการ
บุคคลในฐานข้ อมูลทะเบียน

2)

3)

4)

5)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

สํานักบริ หารการ ทะเบียน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ราษฎร
การพิจารณา

6)

-สํานักทะเบียนกลางแจ้ งผล 5 วัน
การดําเนินการปรับปรุง
รายการโดยคืนสถานภาพ
รายการบุคคลของผู้ยื่นคํา
ขอในฐานข้ อมูลทะเบียน
ราษฎร -สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานักทะเบียน
ท้ องถิ่นแจ้ งผู้ยื่นคําขอมา
ดําเนินการปรับปรุงเอกสาร
หลักฐานที่ใช้ ในการแสดง
ตัวของตนเองให้ ถกู ต้ อง
ตรงกัน/จัดทําบัตรประจําตัว
(แล้ วแต่กรณี )

สํานักบริ หารการ ทะเบียน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 40 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยื นยันตัวตนที อ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ทะเบียนประวัติ
ชนกลุม่ น้ อย/
แบบสํารวจเพื่อ
จัดทําทะเบียน
ประวัตบิ คุ คลที่
ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน (แบบ
89) (แล้ วแต่
กรณี)
บัตรประจําตัวคน
ซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติ
ไทย/บัตร
ประจําตัวบุคคล
ที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน (แล้ วแต่
กรณี)
เอกสารอื่นซึง่ มี
รูปถ่ายที่ทาง
ราชการออกให้
(ถ้ ามี) เช่น
หนังสือรับรอง
การเกิดหลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานการ
ปล่อยตัวคุมขัง
ฯลฯ
รูปถ่ายขนาด 2
นิ ้ว (กรณีไม่มี
เอกสารที่มีรูป

กรมการปกครอง

0

กรมการปกครอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง )

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

-

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

-

2

0

ฉบับ

-
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ที่

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ถ่ายที่ทาง
ราชการออกให้
มาแสดง)
ทะเบียนบ้ านและ กรมการปกครอง
บัตรประจําตัว
ประชาชนของ
พยานผู้รับรองตัว
บุคคล

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดศูนย์ดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนกรมการปกครองสํานักบริ หารการทะเบียนโทร. 1547 ( สํานักบริ หารการทะเบียน
กรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 1548 หรื อ www.bora.dopa.go.th )
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนสํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกถนนทรายทอง 2 ต.สุไหงโก-ลกอ.สุไหงโก-ลกจ.น
ราธิวาส 96120 โทร. 073 - 614005 (www.kolokcity.go.th)
หมายเหตุ18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19.

หมายเหตุ -

