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คู่มอืส าหรบัประชาชน : 13. การขอปรบัปรงุรายการกรณบีุคคลซึง่ไมม่ี

สัญชาตไิทย/บคุคลทีไ่ม่มสีถานะทางทะเบยีนเคยมชีื่ออยูใ่นทะเบียนประวตัิ

แตถู่กจ าหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวตัิและฐานขอ้มลู                 

ทะเบยีนราษฎร 

หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ์ วธิกีาร เงื่อนไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา

อนญุาต 

บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนถูกจ าหน่าย

รายการในทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรอันเนื่องมาจาก

ไม่ไปรายงานตัวไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวทางทะเบียนเป็นเวลานานหรือ

สาเหตุอื่นๆซึ่งท าให้ไม่มีชื่อและรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

ต้องสอบสวนพยานบุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์เดียวกันหรือเป็นกลุ่ม

บุคคลเดียวกันกับผู้ร้องจ านวน 3 คนเพ่ือให้การรับรองยืนยันพิสูจน์ตัวบุคคล 

 

หมายเหตุ 

1) ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

2) กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่

สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความ

บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ียื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค า

ขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา

ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละท้ิงค าขอโดย

เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและ
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จะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบ

อ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

3) ขั้นตอนของการสอบสวนข้อเท็จจริงหากผลการสอบสวนไม่ปรากฏ

ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนอาจต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือ

คณะกรรมการชุมชนรับรองระยะเวลาต้องขยายเพ่ิมข้ึน 

4) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่

วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 

 

ช่องทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะ

อวดโทร. 075-381311/ติดต่อด้วย

ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดิใหบ้รกิาร เปิด

ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการ

ก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 

น. 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ส านักทะเบียนท้องถิ่นที่จัดท าทะเบียน

ประวัติหรือเคยมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน/

ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดิใหบ้รกิาร เปิด

ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการ

ก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 

น. (มีพักเท่ียง) 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 40 วันท าการ 
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ล าดั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่

รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1) ยื่นค าร้องและจัดท าค าร้องตามแบบ

พิมพ์ท.ร.31 

2) ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ

เอกสารหลักฐาน 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท าการ ส านักทะเบียน

อ าเภอ/ส านัก

ทะเบียน

ท้องถิ่น 

 

2) การพจิารณา 

1) สอบสวนข้อเท็จจริงในพื้นที่เพ่ือ

พิสูจน์ยืนยันสถานะบุคคล 

2) รวบรวมพยานหลักฐานพร้อม

ความเห็นเสนอนายอ าเภอ/ผู้อ านวยการ

เขตพิจารณา 

(หมายเหตุ: -) 

10 วันท า

การ 

ส านักทะเบียน

อ าเภอ/ส านัก

ทะเบียน

ท้องถิ่น 

 

3) การพจิารณา 

นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขตพิจารณา

อนุมัติหรือไม่อนุมัติ 

(หมายเหตุ: -) 

5 วันท าการ ส านักทะเบียน

อ าเภอ/ส านัก

ทะเบียน

ท้องถิ่น 

 

4) การพจิารณา 

-กรณีท่ีมีค าสั่งอนุมัตินายทะเบียนส่ง

เรื่องให้ส านักทะเบียนกลางตรวจสอบ

เพ่ือปรับปรุงรายการโดยคืนสถานภาพ

รายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียน

ราษฎรและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่น

ค าขอทราบเป็นหนังสือ 

7 วันท าการ ส านักทะเบียน

อ าเภอ/ส านัก

ทะเบียน

ท้องถิ่น 
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ล าดั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่

รบัผดิชอบ 

-กรณีท่ีมีค าสั่งอนุมัติให้แจ้งเหตุผล

ดังกล่าวด้วย 

(หมายเหตุ: -) 

5) การพจิารณา 

ส านักทะเบียนกลางตรวจสอบหลักฐาน

เอกสารผลการพิจารณาอนุมัติของนาย

ทะเบียนและด าเนินการปรับปรุงรายการ

โดยคืนสถานภาพรายการบุคคลใน

ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 

(หมายเหตุ: -) 

12 วันท า

การ 

ส านักบริหาร

การทะเบียน 

 

6) การพจิารณา 

-ส านักทะเบียนกลางแจ้งผลการ

ด าเนินการปรับปรุงรายการโดยคืน

สถานภาพรายการบุคคลของผู้ยื่นค าขอ

ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร  

-ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน

ท้องถิ่นแจ้งผู้ยื่นค าขอมาด าเนินการ

ปรับปรุงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ

แสดงตัวของตนเองให้ถูกต้องตรงกัน/

จัดท าบัตรประจ าตัว (แล้วแต่กรณี) 

(หมายเหตุ: -) 

5 วันท าการ ส านักบริหาร

การทะเบียน 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 



75 

ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

1) 

 

ทะเบยีนประวตัิชนกลุ่มนอ้ย/แบบส ารวจเพือ่

จดัท าทะเบยีนประวตัิบคุคลทีไ่ม่มสีถานะทาง

ทะเบยีน (แบบ 89) (แลว้แตก่รณ)ี 

ฉบบัจรงิ0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต(ุรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บัตรประจ าตัวคนซึง่ไม่มสีัญชาตไิทย/บัตร

ประจ าตวับคุคลทีไ่ม่มีสถานะทางทะเบยีน 

(แลว้แตก่รณี) 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต(ุรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

เอกสารอืน่ซึง่มรีปูถ่ายที่ทางราชการออกให้ 

(ถ้าม)ี เชน่หนงัสอืรบัรองการเกดิหลกัฐาน

การศกึษาหลักฐานการปลอ่ยตัวคมุขงัฯลฯ 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต(ุรับรองส าเนาถูกต้อง) 

- 

4) 

 

รปูถ่ายขนาด 2 นิว้ (กรณไีมม่เีอกสารที่มรีปู

ถ่ายที่ทางราชการออกให้มาแสดง) 

ฉบบัจรงิ2ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 

- 
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ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

หมายเหต-ุ 

5) 

 

ทะเบยีนบา้นและบตัรประจ าตวัประชาชนของ

พยานผูร้บัรองตัวบคุคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต(ุรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนียม 

ล าดั

บ 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนียม (บาท / 

รอ้ยละ) 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนียม 0 บาท 

 

 

 

 

ช่องทางการรอ้งเรยีน แนะน าบริการ 

ล าดั

บ 

ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

(หมายเหตุ: (โทร 1567)) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวดโทร. 075-381311 

(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 
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ล าดั

บ 

ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต

กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต าบลคลอง

เกลืออ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 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 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption 

Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-

Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่ือการกรอก 

ล าดั

บ 

ชื่อแบบฟอรม์ 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหต ุ
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/

บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจ าหน่าย

รายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:ส านักบริหารการทะเบียนกรมการ

ปกครองส านักบริหารการทะเบียน 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและ

ส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัติ 

กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวขอ้ง: 

 

1)ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวม

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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ระดบัผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นทีใ่ห้บรกิาร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบงัคบั/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมลูสถติิของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 150 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 280 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 80 

 

ชื่ออา้งองิของคู่มอืประชาชน:การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มี

สัญชาติไทย /บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีช่ืออยู่ในทะเบียนประวัติ

แต่ถูกจ าหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 05:40 / กนกอรเสตะพันธ์ 
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