
คูมือกระบวนงานท่ี  34 

ช่ือกระบวนงาน  : การขอปรับปรุงรายการ  กรณีไมปรากฏรายการบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทยในฐานขอมูล 

            ทะเบียนราษฎร 

 

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลสารภี   อําเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม   กระทรวงมหาดไทย  

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

กรณีของชนกลุมนอย เลขประจําตัวประชาชนข้ึนตนดวย 6, 7 ท่ีเขามาอาศัยอยูเปนเวลานาน ไดรับการสํารวจและจัดทํา

ทะเบียนประวัติไวแลว แตไมปรากฎชื่อและรายการบุคคลในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรใหนายทะเบียนสอบบันทึกถอยคํา

บุคคลท่ีเปนชนกลุมนอยชาติพันธุเดียวกัน จํานวน 3 คน เพ่ือใหการรับรอง 

หมายเหตุ 

  1) ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลว 

  2) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได 

เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ียื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตอง

ดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิง

คําขอ โดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรอง

ดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  3) ข้ันตอนของการสอบสวนขอเท็จจริง หากผลการสอบสวนไมปรากฏขอเท็จจริงท่ีชัดเจน อาจตองสงเรื่องให

คณะกรรมการหมูบานหรือคณะกรรมการชุมชนรับรอง ระยะเวลาตองขยายเพ่ิมข้ึน 

4) เจาหนาท่ีจะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ ตามมาตรา 10 แหง 

พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

  

ชองทางการใหบริการ 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักทะเบียนอําเภอท่ีจัดทําทะเบียนประวัติ/ติดตอดวยตนเอง 
ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักทะเบียนทองถ่ินท่ีจัดทําทะเบียนประวัติ/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

 

 



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 40 วันทําการ 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1) ยื่นคํารองและจัดทําคํารองตามแบบพิมพ ท.ร.31 
2) ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
(หมายเหตุ: -)  

1 วันทําการ สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 

 

2) การพิจารณา 
1) สอบสวนขอเท็จจริงในพ้ืนท่ีเพ่ือพิสูจนยืนยันสถานะบุคคล 
2) รวบรวมพยานหลักฐานพรอมความเห็นเสนอนายทะเบียน
พิจารณา  
(หมายเหตุ: -)  

10 วันทําการ สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 

 

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ 
 
(หมายเหตุ: -)  

5 วันทําการ สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 

 

4) การพิจารณา 
-กรณีท่ีมีคําสั่งอนุมัติ นายทะเบียนสงเรื่องใหสํานัก
ทะเบียนกลางตรวจสอบ เพ่ือขอปรับปรุงรายการโดยการเพ่ิม
ชื่อและรายการบุคคลในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร และแจง
ผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบเปนหนังสือ 
-กรณีท่ีมีคําสั่งไมอนุมัติ ใหแจงเหตุผลดังกลาวดวย 
(หมายเหตุ: -)  

7 วันทําการ สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน 

 

5) การพิจารณา 
สํานักทะเบียนกลางตรวจสอบหลักฐานเอกสาร ผลการ
พิจารณาอนุมัติของนายทะเบียน และดําเนินการปรับปรุง
รายการโดยการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลในฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎร 
(หมายเหตุ: -)  

12 วันทําการ สํานักบริหารการ
ทะเบียน 

 

6) การพิจารณา 
-สํานักทะเบียนกลางแจงผลการดําเนินการปรับปรุงรายการ
โดยการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลในฐานขอมูลทะเบียน
ราษฎร 
-สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียนทองถ่ินแจงผูยื่นคําขอ
มาดําเนินการเพ่ิมชื่อในเอกสารหลักฐานท่ีใชในการแสดงตัว
ของตนเอง/จัดทําบัตรประจําตัว 
(หมายเหตุ: -)  

5 วันทําการ สํานักบริหารการ
ทะเบียน 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
ทะเบียนประวัติชนกลุมนอย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

เอกสารอ่ืนซ่ึงมีรูปถายท่ีทางราชการออกให (ถามี) เชน หนังสือ
รับรองการเกิด หลักฐานการศึกษา หลักฐานการปลอยตัวคุมขัง 
ฯลฯ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตอง) 

- 

3) 
 

รูปถายขนาด 2 นิ้ว (กรณีไมมีเอกสารท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออก
ใหมาแสดง) 
ฉบับจริง 2 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

ทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชนของพยานผูรับรองตัว
บุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตอง) 

กรมการปกครอง 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -)  
 คาธรรมเนียม 0 บาท  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) ศูนยดํารงธรรมกระทรวง ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมอําเภอ 

(หมายเหตุ: (โทร 1567))  
2) สํานักบริหารการทะเบียน 59 หมูท่ี 11 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 

(หมายเหตุ: (โทร 1548 (สายดวน) /http://www.bora.dopa.go.th))  
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 



แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือกระบวนงาน: การขอปรับปรุงรายการ กรณีไมปรากฏรายการบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทยในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สํานักบริหารการทะเบียน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จใน

หนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัติ 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1)ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2551  

ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: ไมมี 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 40 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 100 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 15 

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: สําเนาคูมือประชาชน 19/07/2015 08:53 การขอปรับปรุงรายการ กรณีไมปรากฏ

รายการบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทยในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบลสารภี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


