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คูมือสําหรับประชาชน : การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนเคยมี
ชื่ออยูในทะเบียนประวัติแตถูกจําหนายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข,อมูลทะเบียนราษฎร
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู
ในทะเบียนประวัติแตถูกจําหนายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
2. หนวยงานเจ,าของกระบวนงาน : สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให,อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข,อง :
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 5 พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให,บริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายข,อบังคับ/ข,อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข,อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข,อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
จํานวนคําขอที่น,อยที่สุด
10. ชื่ออ,างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย/บุคคล
ที่ไมมีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยูในทะเบียนประวัติแตถูกจําหนายรายการออกจากทะเบียนประวัติและ
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 07/06/2558 19:58
11. ชองทางการให,บริการ
สถานที่ใหบริการ สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองแมฮองสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร. 053 614346/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป6ดใหบริการวันจันทร8ถึงวันศุกร8 (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑB วิธีการ เงื่อนไข(ถ,ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
บุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนถูกจําหนายรายการในทะเบียนประวัติและฐานขอมูล
การทะเบียนราษฎรอันเนื่องมาจากไมไปรายงานตัวไมปรากฏความเคลื่อนไหวทางทะเบียนเปDนเวลานานหรือสาเหตุอื่นๆซึ่ง
ทําใหไมมีชื่อและรายการบุคคลในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรตองสอบสวนพยานบุคคลที่เปDนชนกลุมนอยชาติพันธุHเดียวกันหรือ
เปDนกลุมบุคคลเดียวกันกับผูรองจํานวน 3 คนเพื่อใหการรับรองยืนยันพิสูจนHตัวบุคคล
หมายเหตุ :
1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว
2) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณHเปDนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได
เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตอง
ดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้ง
คําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความ
บกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปDนหลักฐาน
3) ขั้นตอนของการสอบสวนขอเท็จจริงหากผลการสอบสวนไมปรากฏขอเท็จจริงที่ชัดเจนอาจตองสงเรื่องให
คณะกรรมการหมูบานหรือคณะกรรมการชุมชนรับรองระยะเวลาตองขยายเพิ่มขึ้น
4) เจาหนาที่จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง
พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
ขั้นตอน
1) การ
ตรวจสอบ
เอกสาร
ที่

2) การ
พิจารณา

3) การ
พิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
1) ยื่นคํารองและจัดทําคํารอง
ตามแบบพิมพHท.ร.31
2) ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน
1) สอบสวนขอเท็จจริงในพื้นที่
เพื่อพิสูจนHยืนยันสถานะบุคคล
2) รวบรวมพยานหลักฐานพรอม
ความเห็นเสนอนายอําเภอ/
ผูอํานวยการเขตพิจารณา
นายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต
พิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ

ระยะเวลา
ให,บริการ
1 วันทําการ

สวนงาน / หนวยงาน
หมายเหตุ
ที่รับผิดชอบ
สํานักทองถิ่นเทศบาล
เมืองแมฮองสอน/
สํานักทะเบียนอําเภอ

10 วันทําการ สํานักทองถิ่นเทศบาล
เมืองแมฮองสอน/
สํานักทะเบียนอําเภอ

-

5 วันทําการ

-

สํานักทองถิ่นเทศบาล
เมืองแมฮองสอน/
สํานักทะเบียนอําเภอ
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ที่ ประเภท
ขั้นตอน
4) การ
พิจารณา

5) การ
พิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
-กรณีที่มีคําสั่งอนุมัตินายทะเบียน
สงเรื่องใหสํานักทะเบียนกลาง
ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงรายการ
โดยคืนสถานภาพรายการบุคคล
ในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรและ
แจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอ
ทราบเปDนหนังสือ
-กรณีที่มีคําสั่งอนุมัติใหแจง
เหตุผลดังกลาวดวย
สํานักทะเบียนกลางตรวจสอบ
หลักฐานเอกสารผลการพิจารณา
อนุมัติของนายทะเบียนและ
ดําเนินการปรับปรุงรายการโดย
คืนสถานภาพรายการบุคคลใน
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร

ระยะเวลา
ใหบริการ
7 วันทําการ

12 วันทําการ สํานักบริหารการ
ทะเบียน

-สํานักทะเบียนกลางแจงผลการ 5 วันทําการ
ดําเนินการปรับปรุงรายการโดย
คืนสถานภาพรายการบุคคลของผู
ยื่นคําขอในฐานขอมูลทะเบียน
ราษฎร
-สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่นแจงผูยื่นคําขอมา
ดําเนินการปรับปรุงเอกสาร
หลักฐานที่ใชในการแสดงตัวของ
ตนเองใหถูกตองตรงกัน/จัดทํา
บัตรประจําตัว (แลวแตกรณี)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 40 วันทําการ

6) การ
พิจารณา

สวนงาน / หนวยงานที่ หมายเหตุ
รับผิดชอบ
สํานักทองถิ่นเทศบาล
เมืองแมฮองสอน/
สํานักทะเบียนอําเภอ

สํานักบริหารการ
ทะเบียน

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล,ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

-

-

4/5

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

จํานวน จํานวน หนวย
หนวยงานภาครัฐ
เอกสาร เอกสาร
นับ หมายเหตุ
ผู,ออกเอกสาร
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ (รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)

1) ทะเบียนประวัติชนกลุมนอย/แบบ
สํารวจเพื่อจัดทําทะเบียนประวัติ
บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน
(แบบ 89) (แลวแตกรณี)
2) บัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย/ กรมการปกครอง
บัตรประจําตัวบุคคลที่ไมมีสถานะ
ทางทะเบียน (แลวแตกรณี)

1

1

ฉบับ

(รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1)

เอกสารอื่นซึ่งมีรูปถายที่ทางราชการออก
ให (ถามี) เชนหนังสือรับรองการเกิด
หลักฐานการศึกษาหลักฐานการปลอยตัว
คุมขังฯลฯ

2)

รูปถายขนาด 2 นิ้ว(กรณีไมมีเอกสารที่มี
รูปถายที่ทางราชการออกใหมาแสดง)
ทะเบียนบานและบัตรประจําตัว
ประชาชนของพยานผูรับรองตัวบุคคล

3)

หนวยงาน จํานวน จํานวน
ภาครัฐผู, เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
1
1

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)

-

2

0

ฉบับ

-

กรมการ
ปกครอง

1

1

ฉบับ

(รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)

16. คาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการร,องเรียน
ถาการบริการไมเปDนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
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3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร .053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน โทร .053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา อําเภอ
เมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย8 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ/งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอรBม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอร8ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพB
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตHแลว
จันทรHเพ็ญ อินตOะปวง
ปกรณH จีนาคํา
สมบูรณH ใจเย็น

