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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอเปิ ดระบบกรณีไม่ ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่ มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้ อมูล
ทะเบียนราษฎร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกอําเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเปิ ดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้ อมูลทะเบียน
ราษฎร
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 60
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 150
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 10
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอเปิ ดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนในฐานข้ อมูลทะเบียนราษฎร 20/07/2558 09:23
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.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

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

การตรวจสอบเอกสาร

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

การพิจารณา

1) สอบสวนข้ อเท็จจริ งใน
พื ้นที่เพื่อพิสจู น์ยืนยัน
สถานะบุคคล 2) รวบรวม
พยานหลักฐานพร้ อม
ความเห็นเสนอนาย
ทะเบียนพิจารณา

10 วัน

เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุมตั หิ รื อไม่อนุมตั ิ

5 วัน

การพิจารณา

-กรณีที่มีคําสัง่ อนุมตั นิ าย 7 วัน
ทะเบียนส่งเรื่ องให้ สํานัก
ทะเบียนกลางตรวจสอบ
เพื่อขอเปิ ดระบบการบันทึก
จัดทําทะเบียนประวัตบิ คุ คล
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
และแจ้ งผลการพิจารณาให้
ผู้ยื่นคําขอทราบเป็ นหนังสือ

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

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

-กรณีที่มีคําสัง่ ไม่อนุมตั ใิ ห้
แจ้ งเหตุผลดังกล่าวด้ วย
การพิจารณา

สํานักทะเบียนกลาง
12 วัน
ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ผลการพิจารณาอนุญาต
ของนายทะเบียนและ
พิจารณาเปิ ดระบบ
โปรแกรมเพื่อให้ บนั ทึก
ข้ อมูลเพิ่มเติม

สํานักบริ หารการ ทะเบียน

การพิจารณา

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

สํานักบริ หารการ ทะเบียน

5)

6)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 40 14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ

หมายเหตุ
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ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
แบบสํารวจเพื่อ
จัดทําทะเบียน
ประวัตบิ คุ คลที่
ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน (แบบ
89) หรื อใบตอบ
รับการสํารวจ
ตามแบบ 89/1
กลุม่ คนไร้
รากเหง้ าต้ องมี
หนังสือรับรอง
จากสถาน
สงเคราะห์หรื อ
หน่วยงานที่ให้
การสงเคราะห์
ดูแลและสํารวจ
บุคคลนัน้

กรมการปกครอง

1

กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของ
มนุษย์

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

( รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1

ฉบับ

( รวมทังหนั
้ งสือ
รับรองจากสถาน
สงเคราะห์ใน
สังกัดของ
เอกชน***รับรอง
สําเนาถูกต้ อง )

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

ทะเบียนบ้ านและ กรมการปกครอง
บัตรประจําตัว
ประชาชนของ
พยานผู้รับรองตัว
บุคคลกรณีกลุม่
ชนกลุม่ น้ อยที่เข้ า
มาอาศัยอยูเ่ ป็ น
เวลานานแต่ตก

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง )
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ที่

2)

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สํารวจนาย
ทะเบียนสอบ
บันทึกถ้ อยคํา
บุคคลที่เป็ นกลุม่
น้ อยชาติพนั ธุ์
เดียวกันจํานวน
3 คนเพื่อให้ การ
รับรองแทนการ
เรี ยกหนังสือ
รับรอง
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 -

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
รูปถ่ายที่ทาง
ราชการออกให้
(ถ้ ามี) เช่น
หลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานการ
ปล่อยตัวคุมขัง
ฯลฯ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ถูกต้ อง )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
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 -

