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คูมือสําหรับประชาชน : การขอเปดระบบกรณีไมปรากฏรายการบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนในฐานข&อมูลทะเบียน
ราษฎร
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อ
กระบวนงาน : การขอเป&ดระบบกรณีไมปรากฏรายการบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
2. หนวยงานเจ&าของกระบวนงาน : สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให&อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข&อง :
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่
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 60
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 150
จํานวนคําขอที่น&อยที่สุด 10
10. ชื่ออ&างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอเป&ดระบบกรณีไมปรากฏรายการบุคคลที่ไมมี สถานะ
ทางทะเบียนในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 07/06/2558 17:50
11. ชองทางการให&บริการ
สถานที่ใหบริการ สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองแมฮองสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร. 053 614346/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป7ดใหบริการวันจันทร9ถึงวันศุกร9 (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ หรือสํานักทะเบียนทองถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติ
12. หลักเกณฑA วิธีการ เงื่อนไข(ถ&ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เปBนกลุมเปCาหมายตามยุทธศาสตรEการจัดการปFญหาสถานะและสิทธิของบุคคลโดยตองเปBนผูที่ไดรับการสํารวจเพื่อ
จัดทําทะเบียนประวัติบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 โดยมีหลักฐานแบบสํารวจเพื่อ
จัดทําทะเบียนประวัติ (แบบ 89) หรือใบตอบรับการสํารวจตามแบบ 89/1 หรือสําเนาเอกสารดังกลาวแตไมไดรับการ
บันทึกจัดทําทะเบียนประวัติในฐานขอมูลโดยบุคคลดังกลาวตองมีเอกสารรับรองจากหนวยงานหรือองคEการที่ทําหนาที่
สํารวจดังนี้
1.1 ถาเปBนกลุมเด็กหรือบุคคลที่ศึกษาเลาเรียนในสถานศึกษาตองมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่สํารวจบุคคลนั้น
1.2 ถาเปBนคนไรรากเหงาตองมีหนังสือรับรองจากสถานสงเคราะหEหรือหนวยงานที่ใหการสงเคราะหEดูแลสํารวจ
บุคคลนั้น
1.3 กรณีของชนกลุมนอยที่เขามาอาศัยอยูเปBนเวลานานแตตกสํารวจใหนายทะเบียนสอบบันทึกถอยคําบุคคลที่เปBน
ชนกลุมนอยชาติพันธุEเดียวกันจํานวน 3 คนเพื่อใหการรับรองแทนการเรียกหนังสือรับรอง
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หมายเหตุ
1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว
2) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณEเปBนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได
เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตอง
ดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้ง
คําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรอง
ดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปBนหลักฐาน
3) ขั้นตอนของการสอบสวนขอเท็จจริงหากผลการสอบสวนไมปรากฏขอเท็จจริงที่ชัดเจนอาจตองสงเรื่องให
คณะกรรมการหมูบานหรือคณะกรรมการชุมชนรับรองระยะเวลาตองขยายเพิ่มขึ้น
4) เจาหนาที่จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10
แหงพ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
ที่
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
ขั้นตอน
1) การ
1) ยื่นคํารองและจัดทําคํารองตามแบบ
ตรวจสอบ พิมพEท.ร.31
เอกสาร
2) ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของ
เอกสารหลักฐาน
2) การ
1) สอบสวนขอเท็จจริงในพื้นที่เพื่อ
พิจารณา
พิสูจนEยืนยันสถานะบุคคล
2) รวบรวมพยานหลักฐานพรอม
ความเห็นเสนอนายทะเบียนพิจารณา
3) การ
นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติหรือไม
พิจารณา
อนุมัติ
4) การ
พิจารณา

5) การ
พิจารณา

ระยะเวลา
ให&บริการ
1 วันทําการ

สวนงาน/หนวยงาน หมาย
ที่รับผิดชอบ
เหตุ

สํานักทองถิ่น
เทศบาลเมือง
แมฮองสอน/สํานัก
ทะเบียนอําเภอ
10 วันทําการ สํานักทองถิ่น
เทศบาลเมือง
แมฮองสอน/สํานัก
ทะเบียนอําเภอ
5 วันทําการ สํานักทองถิ่นเทศบาล

-กรณีที่มีคําสั่งอนุมัตินายทะเบียนสง
7 วันทําการ
เรื่องใหสํานักทะเบียนกลางตรวจสอบ
เพื่อขอเป&ดระบบการบันทึกจัดทํา
ทะเบียนประวัติบุคคลที่ไมมีสถานะทาง
ทะเบียนและแจงผลการพิจารณาใหผูยื่น
คําขอทราบเปBนหนังสือ
-กรณีที่มีคําสั่งไมอนุมัติใหแจงเหตุผล
ดังกลาวดวย
สํานักทะเบียนกลางตรวจสอบหลักฐาน 12 วันทําการ
เอกสารผลการพิจารณาอนุญาตของนาย
ทะเบียนและพิจารณาเป&ดระบบ
โปรแกรมเพื่อใหบันทึกขอมูลเพิ่มเติม

เมืองแมฮองสอน/
สํานักทะเบียนอําเภอ

-

-

-

สํานักทองถิ่น
เทศบาลเมือง
แมฮองสอน/สํานัก
ทะเบียนอําเภอ

-

สํานักบริหารการ
ทะเบียน

-
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ที่ ประเภท
ขั้นตอน
6) การ
พิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ
5 วันทําการ

สวนงาน/หนวยงาน หมาย
ที่รับผิดชอบ
เหตุ
สํานักบริหารการ
ทะเบียน

-สํานักทะเบียนกลางแจงผลการเป&ด
ระบบโปรแกรมเพื่อใหบันทึกขอมูล
เพิ่มเติม
-สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียน
ทองถิ่นบันทึกขอมูลในระบบและแจงผู
ยื่นคําขอมาดําเนินการจัดทําบัตร
ประจําตัว
ระยะเวลาดําเนินการรวม 40 วันทําการ
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล&ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

1) แบบสํารวจเพื่อจัดทํา
ทะเบียนประวัติบุคคลที่ไมมี
สถานะทางทะเบียน (แบบ
89) หรือใบตอบรับการ
สํารวจตามแบบ 89/1
2) กลุมเด็กหรือบุคคลที่ศึกษา
เลาเรียนในสถานศึกษามี
หนังสือรับรองจาก
สถานศึกษาที่สํารวจ
3) กลุมคนไรรากเหงาตองมี
หนังสือรับรองจากสถาน
สงเคราะหEหรือหนวยงานที่
ใหการสงเคราะหEดูแลและ
สํารวจบุคคลนั้น

หนวยงานภาครัฐ จํานวน จํานวน
เอกสาร เอกสาร
ผู&ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
กรมการปกครอง
1
1

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง)

กระทรวงศีกษาธิ
การ

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษยE

1

1

ฉบับ

(รวมทั้งหนังสือ
รับรองจากสถาน
สงเคราะหEในสังกัด
ของเอกชน***
รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1) ทะเบียนบานและบัตรประ จําตัว
ประชาชนของพยานผูรับรองตัว
บุคคลกรณีกลุมชนกลุมนอยที่เขา
มาอาศัยอยูเปBนเวลานานแตตก
สํารวจนายทะเบียนสอบบันทึก
ถอยคําบุคคลที่เปBนกลุมนอยชาติ
พันธุEเดียวกันจํานวน 3 คนเพื่อให
การรับรองแทนการเรียกหนังสือ
รับรอง
2) เอกสารอื่นซึ่งมีรูปถายที่ทาง
ราชการออกให (ถามี) เชนหลักฐาน
การศึกษาหลักฐานการปลอยตัวคุม
ขัง ฯลฯ

หนวยงานภาครัฐ จํานวน จํานวน
เอกสาร เอกสาร
ผู&ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
กรมการปกครอง
1
1

-

1

1

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)

ฉบับ

(รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)

16. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ –
17. ชองทางการร&องเรียน
ถาบริการไมเปBนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร .053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน โทร .053 611236
4. ทางไปรษณีย :
สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
รหัสไปรษณีย9 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ.งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอรAม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
แบบคําขอมีบัตร บ.ป.1
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19.

หมายเหตุ วันที่พิมพA
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตEแลว
จันทรEเพ็ญ อินตTะปวง
ปกรณE จีนาคํา
สมบูรณE ใจเย็น

