
คู่มือสําหรับประชาชน : การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึงไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลทีไม่มีสถานะทาง

ทะเบียนเคยมีชืออยู ่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจําหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูล

ทะเบียนราษฎร 

หน่วยงานทีให้บริการ : เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

บุคคลซึงไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลทีไม่มีสถานะทางทะเบียน ถูกจําหน่ายรายการในทะเบียนประวัติและ

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร อันเนืองมาจากไม่ไปรายงานตัว ไม่ปรากฏความเคลือนไหวทางทะเบียนเป็น

เวลานาน หรือสาเหตุอืน ๆ ซึงทําให้ไม่มีชือและรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรต้องสอบสวน

พยานบุคคลทีเป็นชนกลุ่มน้อยชาติพันธ์ุเดียวกัน หรือเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู ้ ร้อง จํานวน 3 คน เพือให้

การรับรองยืนยันพิสูจน์ตัวบุคคล 

 

หมายเหตุ 

1) ขั นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริมนับระยะเวลาตั งแต่เจ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามทีระบุ

ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

2) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ

พิจารณาได้ เจ้าหน้าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานทียืนเพิมเติม 

โดยผู้ยืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึก

ดังกล่าว มิเช่นนั นจะถือว่าผู้ยืนคําขอละทิ งคําขอ โดยเจ้าหน้าทีและผู้ยืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลง

นามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู ้ยืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ

ไว้เป็นหลักฐาน 

3) ขั นตอนของการสอบสวนข้อเท็จจริง หากผลการสอบสวนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงทีชัดเจน อาจต้องส่งเรือง

ให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนรับรอง ระยะเวลาต้องขยายเพิมขึ น 



4) เจ ้าหน้าทีจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้ยืนคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันทีพิจารณาแล้วเสร็จ ตาม

มาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานทีให้บริการ 

สํานักทะเบียนอําเภอทีจัดทําทะเบียนประวัติหรือเคยมี

ชืออยู ่ในทะเบียนบ้าน /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน 

จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการ

กําหนด) ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานทีให้บริการ 

สํานักทะเบียนท้องถินเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

ทีว่าการอําเภอขาณุวรลักษบุรี (ชัน 1 ) 

โทร. 055-779630  

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน 

จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการ

กําหนด) ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพัก

เทียง) 

 

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 40 วันทําการ 

 

ลําดับ ขันตอน ระยะเวลา ส่วนทีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1) ยืนคําร้องและจัดทําคําร้องตามแบบพิมพ์ ท.ร.31 

2) ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หลักฐาน 

1 วันทําการ เทศบาลตําบล

ขาณุวรลักษบุรี 

อ ําเภอขาณุวรลักษ

บุรี จังหว ัด



ลําดับ ขันตอน ระยะเวลา ส่วนทีรับผิดชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  กําแพงเพชร 

 

2) การพิจารณา 

1) สอบสวนข้อเท็จจริงในพืนทีเพือพิสูจน์ยืนยัน

สถานะบุคคล 

2) รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอ

นายอําเภอ/ผู ้อ ํานวยการเขต พิจารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

10 ว ันทําการ เทศบาลตําบล

ขาณุวรลักษบุรี 

อ ําเภอขาณุวรลักษ

บุรี จังหว ัด

กําแพงเพชร 

 

3) การพิจารณา 

นายอําเภอ/ผู ้อ ํานวยการเขตพิจารณาอนุมัติหรือไม่

อนุมัติ 

(หมายเหต:ุ -)  

5 ว ันทําการ เทศบาลตําบล

ขาณุวรลักษบุรี 

อ ําเภอขาณุวรลักษ

บุรี จังหว ัด

กําแพงเพชร 

 

4) การพิจารณา 

-กรณีทีมีคําสั งอนุมัติ  นายทะเบียนส่งเรืองให้สํานัก

ทะเบียนกลางตรวจสอบเพือปรับปรุงรายการ โดยคืน

สถานภาพรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 

และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้ยืนคําขอทราบเป็น

หนังสือ 

-กรณีทีมีคําสั งอนุมัติ ให้แจ้งเหตุผลดังกล่าวด้วย 

(หมายเหต:ุ -)  

7 ว ันทําการ เทศบาลตําบล

ขาณุวรลักษบุรี 

อ ําเภอขาณุวรลักษ

บุรี จังหว ัด

กําแพงเพชร 

 

5) การพิจารณา 

สํานักทะเบียนกลางตรวจสอบหลักฐานเอกสาร ผล

การพิจารณาอนุมัติของนายทะเบียน และดําเนินการ

12 ว ันทําการ สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

 



ลําดับ ขันตอน ระยะเวลา ส่วนทีรับผิดชอบ 

ปรับปรุงรายการโดยคืนสถานภาพรายการบุคคลใน

ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 

(หมายเหต:ุ -)  

6) การพิจารณา 

-สํานักทะเบียนกลาง แจ้งผลการดําเนินการปรับปรุง

รายการโดยคืนสถานภาพรายการบุคคลของผู้ยืนคํา

ขอในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร    

-สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียนท้องถิน แจ้งผู ้

ยืนคําขอมาดําเนินการปรับปรุงเอกสารหลักฐานทีใช้

ในการแสดงตัวของตนเองให้ถูกต้องตรงกัน/จัดทํา

บัตรประจําตัว (แล้วแต่กรณี) 

(หมายเหต:ุ -)  

5 ว ันทําการ สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

ทะเบียนประวัติชนกลุ ่มน้อย/แบบสํารวจเพือจัดทําทะเบียน

ประวัติบุคคลทีไม่มีสถานะทางทะเบียน (แบบ 89) (แล้วแต่

กรณ)ี 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บัตรประจําตัวคนซึงไม่มีสัญชาติไทย/บัตรประจําตัวบุคคลที

ไม่มีสถานะทางทะเบียน (แล้วแต่กรณ)ี 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 



ลําดับ ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกต้อง) 

3) 

 

เอกสารอืนซึงมีรูปถ่ายทีทางราชการออกให้ (ถ้าม)ี เช่น 

หนังสือรับรองการเกิด หลักฐานการศึกษา  หลักฐานการ

ปล่อยตัวคุมขัง ฯลฯ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกต้อง) 

- 

4) 

 

รูปถ่ายขนาด 2 นิว (กรณีไม่มีเอกสารทีมีรูปถ่ายทีทาง

ราชการออกให้มาแสดง) 

ฉบับจริง 2 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

ทะเบียนบ้านและบัตรประจําตัวประชาชนของพยานผู้

รับรองตัวบุคคล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  

 



 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ร้องเรียนต่อนายทะเบียนท้องถินเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

(หมายเหต:ุ (สํานักงานเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี (ชัน 1 ) 

โทร. 055- 870594-5  ต่อ  17 

))  

2) ร้องเรียนต่อศูนย์ดํารงธรรมเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

(หมายเหต:ุ (สํานักงานเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี (ชัน 1) 

โทร. 055-870594-5 ต่อ 12 

))  

3) ร้องเรียนต่อศูนย์ดํารงธรรมอําเภอขาณุวรลักษบุรี 

(หมายเหต:ุ (โทร. 055 - 779250))  

4) ศูนย์ดํารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ํารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ 

(หมายเหต:ุ (โทร 1567))  

5) สํานักบริหารการทะเบียน 59 หมู่ที 11 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

12150 

(หมายเหต:ุ (โทร 1548 (สายด่วน) /http://www.bora.dopa.go.th))  

6) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้  

ปณ.1111 เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู ่มือการกรอก 

ลําดับ ชือแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่ มือการกรอก 

 



หมายเหตุ 

- 

 

 

 

ชือกระบวนงาน: การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลทีไม่มีสถานะทางทะเบียน

เคยมีชืออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจําหน่ายรายการออกจากทะเบียนประว ัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 

หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน (กระบวนงาน

บริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ  

กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง

ฉบับที 5 พ.ศ. 2551 

 

ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

พืนทีให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิน  

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ  0 ว ัน  

ข้อมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลียต่อเดือน 150  

 จํานวนคําขอทีมากทีสุด 280  

 จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 80  

ข้อมูลสําหร ั บเจ้าหน้าท ี 



ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึงไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลทีไม่มีสถานะ
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