
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอปรบัปรงุรายการ กรณีบคุคลซึ�งไมม่สีญัชาตไิทย/บคุคลที�ไมม่ ี
สถานะทางทะเบยีนเคยมชีื�ออยูใ่นทะเบยีนประวตั ิแตถ่กูจําหนา่ยรายการออกจากทะเบยีนประวตั ิ
และฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง อําเภอแมส่รวย จังหวดัเชยีงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
บคุคลซึ"งไมม่สีญัชาตไิทย หรอืบคุคลที"ไมม่สีถานะทางทะเบยีน ถกูจําหน่ายรายการในทะเบยีนประวัตแิละฐานขอ้มลูการ
ทะเบยีนราษฎร อนัเนื"องมาจากไมไ่ปรายงานตัว ไมป่รากฏความเคลื"อนไหวทางทะเบยีนเป็นเวลานาน หรอืสาเหตอุื"น ๆ ซึ"งทําให ้
ไมม่ชีื"อและรายการบคุคลในฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรตอ้งสอบสวนพยานบคุคลที"เป็นชนกลุม่นอ้ยชาตพัินธุเ์ดยีวกนั หรอืเป็น
กลุม่บคุคลเดยีวกนักับผูร้อ้ง จํานวน 3 คน เพื"อใหก้ารรับรองยนืยันพสิจูน์ตวับคุคล 
 
หมายเหต ุ
1) ขั 9นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ"มนับระยะเวลาตั 9งแตเ่จา้หนา้ที"ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที"ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชน
เรยีบรอ้ยแลว้ 
2) กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น/หรอืมคีวามบกพรอ่งไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ที"จะ
จัดทําบนัทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานที"ยื"นเพิ"มเตมิ โดยผูย้ื"นคําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/
หรอืยื"นเอกสารเพิ"มเตมิภายในระยะเวลากําหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นั9นจะถอืวา่ผูย้ื"นคําขอละทิ9งคําขอ โดยเจา้หนา้ที"และผู ้
ยื"นคําขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบสําเนาบนัทกึความบกพรอ่งดงักลา่วใหผู้ย้ ื"นคําขอหรอืผู ้
ไดร้ับมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
3) ขั 9นตอนของการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ หากผลการสอบสวนไมป่รากฏขอ้เท็จจรงิที"ชดัเจน อาจตอ้งสง่เรื"องใหค้ณะกรรมการ
หมูบ่า้นหรอืคณะกรรมการชมุชนรับรอง ระยะเวลาตอ้งขยายเพิ"มขึ9น 
4) เจา้หนา้ที"จะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื"นคําขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัที"พจิารณาแลว้เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บ.
การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
สาํนักทะเบยีนอําเภอที"จัดทําทะเบยีนประวตัหิรอืเคยมชีื"ออยูใ่น
ทะเบยีนบา้น /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที"ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถิ"นเทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง  โทร.053-
950732  โทรสาร 053-950382 e-mail : 
chedeeloung@hotmail.com/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที"ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที"ยง) 

 

ข ั6นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 40 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ั6นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1) ยื"นคํารอ้งและจัดทําคาํรอ้งตามแบบพมิพ ์ท.ร.31 
2) ตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของเอกสารหลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

2) การพจิารณา 
1) สอบสวนขอ้เท็จจรงิในพื9นที"เพื"อพสิจูน์ยนืยันสถานะบคุคล 
2) รวบรวมพยานหลักฐานพรอ้มความเห็นเสนอนายอําเภอ/
ผูอ้ํานวยการเขต พจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

10 วนัทําการ เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

3) การพจิารณา 5 วนัทําการ เทศบาลตําบลเจดยี์



ลําดบั ข ั6นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

นายอําเภอ/ผูอํ้านวยการเขตพจิารณาอนุมัตหิรอืไมอ่นุมตั ิ
(หมายเหต:ุ -)  

หลวง อําเภอแม่สรวย 
จังหวดัเชยีงราย 

 
4) การพจิารณา 

-กรณีที"มคํีาสั"งอนุมัต ิ นายทะเบยีนสง่เรื"องใหส้าํนักทะเบยีน
กลางตรวจสอบเพื"อปรับปรงุรายการ โดยคนืสถานภาพรายการ
บคุคลในฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร และแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ ้
ยื"นคําขอทราบเป็นหนังสอื 
-กรณีที"มคํีาสั"งอนุมัต ิใหแ้จง้เหตผุลดงักลา่วดว้ย 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัทําการ เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

5) การพจิารณา 
สํานักทะเบยีนกลางตรวจสอบหลกัฐานเอกสาร ผลการพจิารณา
อนุมัตขิองนายทะเบยีน และดําเนนิการปรับปรงุรายการโดยคนื
สถานภาพรายการบคุคลในฐานขอ้มูลทะเบยีนราษฎร 
(หมายเหต:ุ -)  

12 วนัทําการ เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

6) การพจิารณา 
-สํานักทะเบยีนกลาง แจง้ผลการดําเนนิการปรับปรงุรายการโดย
คนืสถานภาพรายการบคุคลของผูย้ื"นคําขอในฐานขอ้มลูทะเบยีน
ราษฎร    
-สํานักทะเบยีนอาํเภอ/สํานักทะเบยีนทอ้งถิ"น แจง้ผูย้ื"นคาํขอมา
ดําเนนิการปรับปรงุเอกสารหลักฐานที"ใชใ้นการแสดงตัวของ
ตนเองใหถ้กูตอ้งตรงกนั/จัดทําบตัรประจําตัว (แลว้แตก่รณี) 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนัทําการ เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

ทะเบยีนประวตัชินกลุม่นอ้ย/แบบสาํรวจเพื�อจดัทําทะเบยีนประวตั ิ
บคุคลที�ไมม่สีถานะทางทะเบยีน (แบบ 89) (แลว้แตก่รณี) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจําตวัคนซึ�งไมม่สีญัชาตไิทย/บตัรประจําตวับคุคลที�ไมม่ ี
สถานะทางทะเบยีน (แลว้แตก่รณี) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

เอกสารอื�นซึ�งมรีูปถา่ยที�ทางราชการออกให ้(ถา้ม)ี เชน่ หนงัสอื
รบัรองการเกดิ หลกัฐานการศกึษา  หลกัฐานการปลอ่ยตวัคมุขงั 
ฯลฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

4) 
 

รูปถา่ยขนาด 2 น ิ6ว (กรณีไมม่เีอกสารที�มรีูปถา่ยที�ทางราชการ
ออกใหม้าแสดง) 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

ทะเบยีนบา้นและบตัรประจําตวัประชาชนของพยานผูร้บัรองตวั
บคุคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 



 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยดํ์ารงธรรมกระทรวง ศนูยด์ํารงธรรมจังหวัด ศนูยด์ํารงธรรมอาํเภอ 

(หมายเหต:ุ (โทร 1567))  
2) สํานักบรหิารการทะเบยีน 59 หมูท่ี" 11 ตําบลบงึทองหลาง อําเภอลําลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 

(หมายเหต:ุ (โทร 1548 (สายดว่น) /http://www.bora.dopa.go.th))  
3) เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง หรอืศนูยดํ์ารงธรรมเทศบาลตาํบลเจดยีห์ลวง 

(หมายเหต:ุ (เลขที" 999 หม◌่ ู4 ตําบลเจดยีห์ลวง อาํเภอแม่สรวย จังหวดัเชยีงราย 57180  โทร.053-950732  
โทรสาร 053-950382  e-mail : chedeeloung@hotmail.com  หรอืเว็ปไซด ์
http://www.chedeeloung.go.th))  

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที" 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที" 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

5) ศนูยร์ับเรื"องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั 9น 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื"องรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื�อกระบวนงาน: การขอปรับปรงุรายการ กรณีบคุคลซึ"งไมม่สีญัชาตไิทย/บคุคลที"ไมม่สีถานะทางทะเบยีนเคยมชีื"ออยูใ่น
ทะเบยีนประวัต ิแตถ่กูจําหน่ายรายการออกจากทะเบยีนประวัตแิละฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง สํานักบรหิารการทะเบยีน 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที"ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ"น (กระบวนงานบรกิารที"เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ
กฎหมายที�ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

  
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลาง วา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบบัแกไ้ขเพิ"มเตมิถงึฉบบัที" 5 พ.ศ. 2551  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารที"มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พื6นที�ใหบ้รกิาร: สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิ"น 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี"ยตอ่เดอืน 150 

 จํานวนคําขอที"มากที"สดุ 280 

 จํานวนคําขอที"นอ้ยที"สดุ 80 
 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: สาํเนาคูม่อืประชาชน การขอปรับปรงุรายการ กรณีบคุคลซึ"งไมม่สีญัชาตไิทย/บคุคลที"ไมม่ี
สถานะทางทะเบยีนเคยมชีื"ออยู่ในทะเบยีนประวัตแิตถ่กูจําหน่ายรายการออกจากทะเบยีนประวตัแิละฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร  
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เอกสารฉบับนี9ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที"เผยแพร่คูม่อื: - 


