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คูมือสําหรับประชาชน : การขอปรับปรุงรายการกรณีไมปรากฏรายการบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทยในฐานขอมูลทะเบียน
ราษฎร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลตําบลหนองรี อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การขอปรับปรุงรายการกรณีไมปรากฏรายการบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทยในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร  
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลหนองรีอําเภอบอพลอยจังหวัดกาญจนบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุมัติ  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : 
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 
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6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 40  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 100  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 15  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 26/08/2015 13:54 การขอปรับปรุงรายการกรณีไมปรากฏ

รายการบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทยในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองรีอําเภอบอพลอยจังหวัดกาญจนบุรี๗๑๑๖๐หมายเลข

โทรศัพท๐๓๔-๕๘๑๐๐๘/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีของชนกลุมนอยเลขประจําตัวประชาชนข้ึนตนดวย 6, 7 ท่ีเขามาอาศัยอยูเปนเวลานานไดรับการสํารวจและจัดทํา
ทะเบียนประวัติไวแลวแตไมปรากฎชื่อและรายการบุคคลในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรใหนายทะเบียนสอบบันทึกถอยคํา
บุคคลท่ีเปนชนกลุมนอยชาติพันธุเดียวกันจํานวน 3 คนเพ่ือใหการรับรอง 
หมายเหตุ 
1) ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว 
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2) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ี
จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ียื่นเพ่ิมเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไข
และ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ี
และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอ
หรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
3) ข้ันตอนของการสอบสวนขอเท็จจริงหากผลการสอบสวนไมปรากฏขอเท็จจริงท่ีชัดเจนอาจตองสงเรื่องใหคณะกรรมการ
หมูบานหรือคณะกรรมการชุมชนรับรองระยะเวลาตองขยายเพ่ิมข้ึน  
4) เจาหนาท่ีจะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง
พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ .ศ.2558 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ยื่นคํารองและจัดทําคํา
รองตามแบบพิมพท.ร.31 
2) ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน 

1 วันทําการ สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

1) สอบสวนขอเท็จจริงใน
พ้ืนท่ีเพ่ือพิสูจนยืนยันสถานะ
บุคคล 
2) รวบรวมพยานหลักฐาน
พรอมความเห็นเสนอนาย
ทะเบียนพิจารณา 

10 วันทํา
การ 

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ
หรือไมอนุมัติ 
 

5 วันทําการ สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

-กรณีท่ีมีคําสั่งอนุมัติ นาย
ทะเบียนสงเรื่องใหสํานัก
ทะเบียนกลางตรวจสอบเพ่ือ
ขอปรับปรุงรายการโดยการ
เพ่ิมชื่อและรายการบุคคลใน
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
และแจงผลการพิจารณาใหผู
ยื่นคําขอทราบเปนหนังสือ 
-กรณีท่ีมีคําสั่งไมอนุมัติให
แจงเหตุผลดังกลาวดวย 

 

7 วันทําการ สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

5) 

การพิจารณา 
 

สํานักทะเบียนกลาง
ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ผลการพิจารณาอนุมัติของ
นายทะเบียนและดําเนินการ
ปรับปรุงรายการโดยการเพ่ิม
ชื่อและรายการบุคคลใน
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 
 

12 วันทํา
การ 

สํานักบริหารการ
ทะเบียน 

- 

6) 

การพิจารณา 
 

-สํานักทะเบียนกลางแจงผล
การดําเนินการปรับปรุง
รายการโดยการเพ่ิมชื่อและ
รายการบุคคลในฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎร 
-สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถ่ินแจงผูยื่นคํา
ขอมาดําเนินการเพ่ิมชื่อใน
เอกสารหลักฐานท่ีใชในการ
แสดงตัวของตนเอง/จัดทํา
บัตรประจําตัว 
 

5 วันทําการ สํานักบริหารการ
ทะเบียน 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 40 วันทําการ 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
ทะเบียนประวัติ
ชนกลุมนอย 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

เอกสารอ่ืนซ่ึงมีรูป
ถายท่ีทางราชการ
ออกให (ถามี) 
เชนหนังสือ
รับรองการเกิด
หลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานการ
ปลอยตัวคุมขัง
ฯลฯ 

- 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

2) 

รูปถายขนาด 2 
นิ้ว (กรณีไมมี
เอกสารท่ีมีรูป
ถายท่ีทางราชการ
ออกใหมาแสดง) 

- 2 0 ฉบับ - 

3) 

ทะเบียนบานและ
บัตรประจําตัว
ประชาชนของ
พยานผูรับรองตัว
บุคคล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

 

16. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอ 

หมายเหตุ(โทร 1567) 
2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียน 59 หมูท่ี 11 ตําบลบึงทองหลางอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี 

12150 
หมายเหตุ(โทร 1548 (สายดวน) /http://www.bora.dopa.go.th) 

3) ชองทางการรองเรียนสํานักงานเทศบาลตําบลหนองรีเลขท่ี๑๑๑หมูท่ี๒ตําบลหนองรีอําเภอบอพลอยจังหวัด
กาญจนบุรี๗๑๒๒๐หมายเลขโทรศัพท๐๓๔-๖๔๖๑๖๕ 
หมายเหตุ- 
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4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 


