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คู่มอ
ื สาหรับประชาชน : 14. การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการ
บุคคลซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทย
ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
หน่วยงานทีใ
่ ห้บริการ :เทศบาลตาบลชะอวด อาเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คาขอ และในการพิจารณา
อนุญาต
กรณีของชนกลุ่มน้อยเลขประจาตัวประชาชนขึ้นต้นด้วย 6, 7 ที่เข้ามาอาศัย
อยู่เป็นเวลานานได้รับการสารวจและจัดทาทะเบียนประวัติไว้แล้วแต่ไม่
ปรากฎชื่อและรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้นายทะเบียน
สอบบันทึกถ้อยคาบุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์เดียวกันจานวน 3 คน
เพื่อให้การรับรอง
หมายเหตุ
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2) กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคา
ขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดย
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและ
จะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบ
อานาจไว้เป็นหลักฐาน
3) ขั้นตอนของการสอบสวนข้อเท็จจริงหากผลการสอบสวนไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนอาจต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือ
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คณะกรรมการชุมชนรับรองระยะเวลาต้องขยายเพิ่มขึ้น
4) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.การอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ่ ห้บริการ
สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลชะ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด
ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์

อวดโทร. 075-381311/ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงาน

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

(หมายเหตุ: -)

น. (มีพักเที่ยง)

กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30

ขัน
้ ตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ บ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :40 วันทาการ
ลาดั
บ
1)

ขัน
้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร
1) ยื่นคาร้องและจัดทาคาร้องตามแบบ
พิมพ์ท.ร.31
2) ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
เอกสารหลักฐาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น
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ลาดั
บ
2)

ขัน
้ ตอน
การพิจารณา
1) สอบสวนข้อเท็จจริงในพื้นที่เพื่อ
พิสูจน์ยืนยันสถานะบุคคล

ระยะเวลา
10 วันทา
การ

2) รวบรวมพยานหลักฐานพร้อม
ความเห็นเสนอนายทะเบียนพิจารณา
3)

4)

(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติหรือไม่
อนุมัติ
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา

5 วันทาการ

ส่วนที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น

7 วันทาการ

-กรณีที่มีคาสั่งอนุมัติ นายทะเบียนส่ง
เรื่องให้สานักทะเบียนกลางตรวจสอบ
เพื่อขอปรับปรุงรายการโดยการเพิ่มชื่อ
และรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎรและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่น
คาขอทราบเป็นหนังสือ

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น

-กรณีที่มีคาสั่งไม่อนุมัติให้แจ้งเหตุผล
ดังกล่าวด้วย
5)

(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
สานักทะเบียนกลางตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารผลการพิจารณาอนุมัติของนาย
ทะเบียนและดาเนินการปรับปรุงรายการ
โดยการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลใน

12 วันทา
การ

สานักบริหาร
การทะเบียน
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ลาดั
บ

ขัน
้ ตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่
รับผิดชอบ

5 วันทาการ

สานักบริหาร
การทะเบียน

ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
6)

(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
-สานักทะเบียนกลางแจ้งผลการ
ดาเนินการปรับปรุงรายการโดยการเพิ่ม
ชื่อและรายการบุคคลในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร
-สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่นแจ้งผู้ยื่นคาขอมาดาเนินการเพิ่ม
ชื่อในเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดง
ตัวของตนเอง/จัดทาบัตรประจาตัว
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดั ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม
บ
(ถ้ามี)
1) ทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อย

หน่วยงานภาครัฐผูอ
้ อก
เอกสาร
กรมการปกครอง

ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
2)

หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้อง)
เอกสารอืน
่ ซึง่ มีรป
ู ถ่ายที่ทางราชการออกให้
(ถ้ามี) เช่นหนังสือรับรองการเกิดหลักฐาน

-
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ลาดั
บ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม
(ถ้ามี)
การศึกษาหลักฐานการปล่อยตัวคุมขังฯลฯ

หน่วยงานภาครัฐผูอ
้ อก
เอกสาร

ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้อง)
3)

รูปถ่ายขนาด 2 นิว
้ (กรณีไม่มเี อกสารที่มรี ป
ู

-

ถ่ายที่ทางราชการออกให้มาแสดง)
ฉบับจริง2ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
4)

หมายเหตุทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชนของ
พยานผูร้ บ
ั รองตัวบุคคล

กรมการปกครอง

ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้อง)
ค่าธรรมเนียม
ลาดั
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
บ
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ

ค่าธรรมเนียม (บาท /
ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
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ลาดั
บ
1)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
(หมายเหตุ: (โทร 1567))

2)

สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลชะอวดโทร. 075-381311
(หมายเหตุ: -)

3)

ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน
1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต

กทม. 10300))
4)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลอง

เกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /

โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption
Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The AntiCorruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดั
ชื่อแบบฟอร์ม
บ

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มี
สัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:สานักบริหารการทะเบียนกรมการ
ปกครองสานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: อนุมัติ
กฎหมายทีใ
่ ห้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวม

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
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พื้นทีใ
่ ห้บริการ:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา:ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 40
จานวนคาขอที่มากที่สุด 100
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 15
ชื่ออ้างอิงของคู่มอ
ื ประชาชน:การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการ
บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรสาเนาคู่มือประชาชน
23/07/2015 05:44

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือ
สาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

