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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอเปิ ดระบบกรณีไม่ ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่ มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้ อมูล
ทะเบียนราษฎร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองชัยภูมิ อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเปิ ดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้ อมูลทะเบียน
ราษฎร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองชัยภูมิ อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติ มถึงฉบับที ่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอเปิ ดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนใน
ฐานข้ อมูลทะเบียนราษฎร
10. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการสานักทะเบี ยนท้องถิ่ นเทศบาลเมื องชัยภูมิ สานักงานเทศบาลเมื องชัยภูมิ ถ.บรรณาการ
ต.ในเมื อง อ.เมื องชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 0 4481 1437 โทรสาร 0 4482 2484 /ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (วันเสาร์ เปิ ดให้บริ การ 08.30 -12.00 น.)
11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เป็ นกลุม่ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ การจัดการปั ญหาสถานะและสิทธิของบุคคลโดยต้ อง เป็ นผู้ที่ได้ รับการสารวจเพื่อ
จัดทาทะเบียนประวัตบิ คุ คลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 โดยมีหลักฐานแบบสารวจเพื่อ
จัดทาทะเบียนประวัติ (แบบ 89) หรื อใบตอบรับการสารวจตามแบบ 89/1 หรื อสาเนาเอกสารดังกล่าวแต่ไม่ได้ รับการ
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บันทึกจัดทาทะเบียนประวัตใิ นฐานข้ อมูลโดยบุคคลดังกล่าวต้ องมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานหรื อองค์การที่ทาหน้ าที่
สารวจดังนี ้
1.1 ถ้ าเป็ นกลุม่ เด็กหรื อบุคคลที่ศกึ ษาเล่าเรี ยนในสถานศึกษาต้ องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่สารวจบุคคลนัน้
1.2 ถ้ าเป็ นคนไร้ รากเหง้ าต้ องมีหนังสือรับรองจากสถานสงเคราะห์ หรื อหน่วยงานที่ให้ การสงเคราะห์ดแู ลสารวจบุคคล
นัน้
1.3 กรณีของชนกลุม่ น้ อยที่เข้ ามาอาศัยอยูเ่ ป็ นเวลานานแต่ตกสารวจให้ นายทะเบียนสอบบันทึกถ้ อยคาบุคคลที่เป็ นชน
กลุม่ น้ อยชาติพนั ธุ์เดียวกันจานวน 3 คนเพื่อให้ การรับรองแทนการเรี ยกหนังสือรับรอง
หมายเหตุ
1) ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้ อง
ดาเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคาขอละ
ทิ ้งคาขอโดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนา บันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) ขันตอนของการสอบสวนข้
้
อเท็จจริงหากผลการสอบสวนไม่ปรากฏข้ อเท็จจริงที่ชดั เจนอาจต้ องส่งเรื่ องให้
คณะกรรมการหมูบ่ ้ านหรื อคณะกรรมการชุมชนรับรองระยะเวลาต้ องขยายเพิ่มขึ ้น
4) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
12. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

1) ยื่นคาร้ องและจัดทาคา 1 วันทาการ
ร้ องตามแบบพิมพ์ท.ร.31
2) ตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ องของเอกสาร
หลักฐาน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมือง
ชัยภูมิอาเภอ
เมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุ

-

3/6

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
10 วันทาการ เทศบาลเมือง
ชัยภูมิอาเภอ
เมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

-

5 วันทาการ

-

1) สอบสวนข้ อเท็จจริงใน
พื ้นที่เพื่อพิสจู น์ยืนยัน
สถานะบุคคล
2) รวบรวมพยานหลักฐาน
พร้ อมความเห็นเสนอนาย
ทะเบียนพิจารณา

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุมตั หิ รื อไม่อนุมตั ิ

การพิจารณา

-กรณีที่มีคาสัง่ อนุมตั นิ าย 7 วันทาการ
ทะเบียนส่งเรื่ องให้ สานัก
ทะเบียนกลางตรวจสอบ
เพื่อขอเปิ ดระบบการบันทึก
จัดทาทะเบียนประวัตบิ คุ คล
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
และแจ้ งผลการพิจารณาให้
ผู้ยื่นคาขอทราบเป็ นหนังสือ
-กรณีที่มีคาสัง่ ไม่อนุมตั ใิ ห้
แจ้ งเหตุผลดังกล่าวด้ วย

การพิจารณา

สานักทะเบียนกลาง
ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ผลการพิจารณาอนุญาต
ของนายทะเบียนและ
พิจารณาเปิ ดระบบ
โปรแกรมเพื่อให้ บนั ทึก
ข้ อมูลเพิ่มเติม

การพิจารณา

-สานักทะเบียนกลางแจ้ งผล 5 วันทาการ

3)

4)

5)

หมายเหตุ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

2)

6)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

เทศบาลเมือง
ชัยภูมิอาเภอ
เมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
เทศบาลเมือง
ชัยภูมิอาเภอ
เมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

-

12 วันทาการ สานักบริหารการ ทะเบียน

สานักบริหารการ -
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การเปิ ดระบบโปรแกรม
เพื่อให้ บนั ทึกข้ อมูลเพิ่มเติม
-สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้ องถิ่น
บันทึกข้ อมูลในระบบและ
แจ้ งผู้ยื่นคาขอมา
ดาเนินการจัดทาบัตร
ประจาตัว

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ทะเบียน

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 40 วันทาการ
13. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบสารวจเพื่อ กรมการปกครอง 1
จัดทาทะเบียน
ประวัตบิ คุ คลที่
ไม่มีสถานะทาง
1)
ทะเบียน (แบบ
89) หรื อใบตอบ
รับการสารวจ
ตามแบบ 89/1
กลุม่ เด็กหรื อ
กระทรวงศีกษาธิ 1
บุคคลที่ศกึ ษา
การ
2) เล่าเรี ยนใน
สถานศึกษามี
หนังสือรับรอง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
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ที่

3)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
จากสถานศึกษา
ที่สารวจ
กลุม่ คนไร้
รากเหง้ าต้ องมี
หนังสือรับรอง
จากสถาน
สงเคราะห์หรื อ
หน่วยงานที่ให้
การสงเคราะห์
ดูแลและสารวจ
บุคคลนัน้

กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของ
มนุษย์

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

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

14.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

ทะเบียนบ้ านและ กรมการปกครอง
บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
พยานผู้รับรองตัว
บุคคลกรณีกลุม่
ชนกลุม่ น้ อยที่เข้ า
มาอาศัยอยูเ่ ป็ น
เวลานานแต่ตก
สารวจนาย
ทะเบียนสอบ
บันทึกถ้ อยคา
บุคคลที่เป็ นกลุม่
น้ อยชาติพนั ธุ์
เดียวกันจานวน
3 คนเพื่อให้ การ
รับรองแทนการ

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
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ที่

2)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
เรี ยกหนังสือ
รับรอง
เอกสารอื่นซึง่ มี
รูปถ่ายที่ทาง
ราชการออกให้
(ถ้ ามี) เช่น
หลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานการ
ปล่อยตัวคุมขัง
ฯลฯ

-

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

15. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
16. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนสานักทะเบียนท้ องถิ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ สานักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ถ.
บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 0 4481 1437 โทรสาร 0 4482 2484 หรื อ
www.เทศบาลเมืองชัยภูมิ.com
17. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

