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งานที่ให้บริการ การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่
ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูก
จ าหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลจริม 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎร ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์/โทรสาร 055-499574  ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนถูกจ าหน่ายรายการใน
ทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรอันเนื่องมาจากไม่ไปรายงานตัวไม่ปรากฏความ
เคลื่อนไหวทะเบียนเป็นเวลานานหรือสาเหตุอื่นๆซึ่งท าให้ไม่มีชื่อและรายการบุคคลในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรต้องสอบสวนพยานบุคคลท่ีเป็นชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์เดียวกันหรือเป็นกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับผู้ร้องจ านวน 3 คน เพื่อให้การรับรองยืนยันพิสูจน์ตัวบุคคล 

หมายเหต ุ
 1) ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามท่ีระบุๆไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 2) กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้
ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานท่ียื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละท้ิงค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่น
ค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 3) ขั้นตอนของการสอบสวนข้อเท็จจริงท่ีชัดเจนอาจต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
หรือคณะกรรมการชุมชนรับรองระยะเวลาต้องขยายเพิ่มขึ้น 
 4) เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณา
แล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
   1) ยื่นค าร้องและจัดท าค าร้องตามแบบพิมพ์ ท.ร.31 
   2) ตรวจสอบความครบถ้วยถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 
(ระยะเวลา  1  วัน) 

 งานทะเบียนราษฎร  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม 

2. การพิจารณา 
    1) สอบสวนข้อเท็จจริงในพื้นท่ีเพื่อพิสูจน์ยืนยันสถานะบุคคล 
    2) รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายอ าเภอ 
ท่าปลาพิจารณา  (ระยะเวลา  10  วัน) 

 งานทะเบียนราษฎร  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม 

3. การพิจารณา 
    นายอ าเภอท่าปลาพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ 
(ระยะเวลา  5 วัน) 

 งานทะเบียนราษฎร  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม 

4. - กรณีท่ีมีค าส่ังอนุมัตินายทะเบียนส่งเรื่องให้ส านักทะเบียน
กลางตรวจสอบเพื่อปรับปรุงรายการโดยคืนสถานภาพรายการ
บุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้
ยื่นค าขอทราบเป็นหนังสือ 
    - กรณีท่ีมีค าส่ังอนุมัติให้แจ้งเหตุผลดังกล่าวด้วย 
(ระยะเวลา  7  วัน) 

 งานทะเบียนราษฎร  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอท่าปลา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น ทต.จริม 

5. การพิจารณา 
    ส านักทะเบียนกลางตรวจสอบหลักฐานเอกสารผลการ
พิจารณาอนุมัติของนายทะเบียนและด าเนินการปรับปรุงรายการ
โดยคืนสถานภาพรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 
(ระยะเวลา  12  วัน) 

 ส านักบริหารการทะเบียน 

6. การพิจารณา 
    - ส านักทะเบียนกลางแจ้งผลการด าเนินการปรับปรุงรายการ
โดยคืนสถานภาพรายการบุคคลของผู้ย่ืนค าขอในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร 
   - ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียนท้องถิ่นแจ้งผู้ย่ืนค าขอ
มา  (ระยะเวลา  5  วัน) 

 ส านักบริหารการทะเบียน 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  40  วัน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. ทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อย/แบบส ารวจเพื่อจัดท าทะเบียนประวัติบุคคลท่ีไม่มี
สถานะทางทะเบียน (แบบ89) (แล้วแต่กรณ)ี (ส าเนา) 
หมายเหตุ : รับรองส าเนาถูกต้อง 

จ านวน 1 ฉบับ 

2. บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บัตรประจ าตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน (แล้วแต่กรณ)ี (ท้ังฉบับจริงและส าเนา) 
หมายเหตุ : รับรองส าเนาถูกต้อง 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

3. เอกสารอื่นซึงมีรูปถ่ายท่ีทางราชการออกให้ (ถ้าม)ี เช่น หนังสือรับรองการเกิด
หลักฐานการศึกษาหลักฐานการปล่อยตัวคุมขัง ฯลฯ (ท้ังฉบับจริงและส าเนา) 
หมายเหตุ : รับรองส าเนาถูกต้อง 

จ านวนอย่างละ 
1 ฉบับ 

4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (กรณีไม่มีเอกสารท่ีมีรูปถ่ายท่ีทางราชการออกให้มาแสดง) 
(ฉบับจริง) 

จ านวน 2 ฉบับ 

5. ทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชนของพยานผู้รับรองตัวบุคคล (ท้ัง
ฉบับจริงและส าเนา) 
หมายเหตุ : รับรองส าเนาถูกต้อง 

จ านวนอย่างละ 
1 ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม  โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ถ.ล าลูกกาคลอง 9 อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี  
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th  
5. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

****************************** 

http://www.facebook.com/jarim.139
http://www.bora.dopa.go.th/
http://www.1111.go.th/

