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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอปรั บปรุ งรำยกำรกรณีไม่ ปรำกฏรำยกำรบุคคลซึ่งไม่ มีสัญชำติไทยในฐำนข้ อมูล
ทะเบียนรำษฎร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักทะเบียนท้ องถิ่นเทศบาลตาบลตาพระยา อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ ว 27180
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทยในฐานข้ อมูลทะเบียน
ราษฎร
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสำนักทะเบี ยนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติ มถึงฉบับที ่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน40
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 100
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 15
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึง่ ไม่มี
สัญชาติไทยในฐานข้ อมูลทะเบียนราษฎร 07/06/2558 17:55
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่ นเทศบำลตำบลตำพระยำ เลขที ่ 976 หมู่ที่ 1 อำเภอตำพระยำ จังหวัด
สระแก้ว 27180 เบอร์ โทรศัพท์ 037269234
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีของชนกลุม่ น้ อยเลขประจาตัวประชาชนขึ ้นต้ นด้ วย 6, 7 ที่เข้ ามาอาศัยอยูเ่ ป็ นเวลานานได้ รับการสารวจและจัดทา
ทะเบียนประวัตไิ ว้ แล้ วแต่ไม่ปรากฎชื่อและรายการบุคคลในฐานข้ อมูลทะเบียนราษฎรให้ นายทะเบียนสอบบันทึกถ้ อยคา
บุคคลที่เป็ นชนกลุม่ น้ อยชาติพนั ธุ์เดียวกันจานวน 3 คนเพื่อให้ การรับรอง
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 รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
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
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงำนที่
กำรบริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร 1) ยื่นคาร้ องและจัดทาคา 1 วันทาการ สานักทะเบียน ร้ องตามแบบพิมพ์ท.ร.31
อาเภอ/สานัก
2) ตรวจสอบความครบถ้ วน
ทะเบียนท้ องถิ่น
1)
ถูกต้ องของเอกสาร
เทศบาลตาบล
หลักฐาน
ตาพระยา
การพิจารณา
2)

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

10 วันทาการ สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น
เทศบาลตาบล
ตาพระยา

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
5 วันทาการ

หมำยเหตุ

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุมตั หิ รื อไม่อนุมตั ิ

การพิจารณา

-กรณีท่ี่มีคาสัง่ อนุมตั ิ
7 วันทาการ
นายทะเบียนส่ง
เรื่ องให้ สานักทะเบียนกลาง
ตรวจสอบเพื่อขอปรับปรุง
รายการโดยการเพิ่มชื่อและ
รายการบุคคลในฐานข้ อมูล
ทะเบียนราษฎรและแจ้ งผล
การพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอ
ทราบเป็ นหนังสือ
-กรณีที่มีคาสัง่ ไม่อนุมตั ใิ ห้
แจ้ งเหตุผลดังกล่าวด้ วย

การพิจารณา

สานักทะเบียนกลาง
12 วันทาการ สานักบริ หารการ ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ทะเบียน
ผลการพิจารณาอนุมตั ขิ อง
นายทะเบียนและ
ดาเนินการปรับปรุงรายการ
โดยการเพิ่มชื่อและรายการ
บุคคลในฐานข้ อมูลทะเบียน
ราษฎร

การพิจารณา

-สานักทะเบียนกลางแจ้ งผล 5 วันทาการ
การดาเนินการปรับปรุง
รายการโดยการเพิ่มชื่อและ

3)

4)

5)

6)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น
เทศบาลตาบล
ตาพระยา
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น
เทศบาลตาบล
ตาพระยา

-

-

สานักบริ หารการ ทะเบียน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

รายการบุคคลในฐานข้ อมูล
ทะเบียนราษฎร
-สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้ องถิ่นแจ้ งผู้
ยื่นคาขอมาดาเนินการเพิ่ม
ชื่อในเอกสารหลักฐานที่ใช้
ในการแสดงตัวของตนเอง/
จัดทาบัตรประจาตัว
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 40 วันทาการ
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
เอกสำร
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ทะเบียนประวัติ กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(รับรองสาเนา
1)
ชนกลุม่ น้ อย
ถูกต้ อง)
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

เอกสารอื่นซึง่ มี รูปถ่ายที่ทาง
ราชการออกให้
(ถ้ ามี) เช่น
หนังสือรับรอง
การเกิดหลักฐาน
การศึกษา

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
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ที่

2)

3)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หลักฐานการ
ปล่อยตัวคุมขัง
ฯลฯ
รูปถ่ายขนาด 2 นิ ้ว (กรณีไม่มี
เอกสารที่มีรูป
ถ่ายที่ทาง
ราชการออกให้
มาแสดง)
ทะเบียนบ้ านและ กรมการปกครอง
บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
พยานผู้รับรองตัว
บุคคล

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

2

0

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สำนักทะเบียนท้องถิ่ นเทศบำลตำบลตำพระยำ เลขที ่ 976 หมู่ที่ 1 อำเภอตำพระยำ
จังหวัดสระแก้ว 27180 เบอร์ โทรศัพท์ 037269234
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักงานเทศบาลตาบลตาพระยาอาเภอตาพระยา เลขที่ 99 หมูท่ ี่ 1 อาเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ ว 27180 เบอร์ โทรศัพท์ 037269066หรื อ www.taphraya.go.th
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์ดารงธรรมอาเภอตาพระยา เบอร์ โทรศัพท์ 037269070
4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ ว เบอร์ โทรศัพท์ 037425575
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5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

21/07/2558
อยูร่ ะหว่างเผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์
สุเมธ แสนคาวงษ์
นายทะเบียนท้ องถิ่นเทศบาลฯ
สานักทะเบียนท้ องถิ่นเทศบาลฯ

