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คู่มือสาํหร ับประชาชน : การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ�งไม่มีสัญชาตไิทย/บุคคลที�ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนเคยมีช ื�ออยู่ในทะเบียนประวัต ิ แต่ถูกจาํหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัต ิและฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน  : การขอปรบัปรุงรายการกรณีบคุคลซึ
งไมมี่สญัชาตไิทย/บคุคลที
ไมมี่สถานะทางทะเบียนเคยมีชื
อ

อยูใ่นทะเบียนประวตัิ  แตถ่กูจาํหนา่ยรายการออกจากทะเบียนประวตัแิละฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงานบร ิการ : กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบริการที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ : อนมุตัิ  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง : 
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าดว้ยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ มเติมถึงฉบับที  5  

พ.ศ.2551 
 

6. ระดับผลกระทบ : บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื;นท ี�ให ้บร ิการ : สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน  0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน  การขอปรบัปรุงรายการกรณีบคุคลซึ
งไมมี่สญัชาตไิทย/บคุคลที
ไมมี่สถานะทาง

ทะเบียนเคยมีชื
ออยูใ่นทะเบียนประวตั ิ แตถ่กูจาํหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวตัแิละฐานขอ้มลูทะเบียน
ราษฎร เทศบาลนครระยอง  

11. ช่องทางการให้บร ิการ  
1) สถานที�ให้บริการ เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  

โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที ทางราชการกําหนด) ตั1งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที ยง) 
หมายเหตุ - 

  
12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
บคุคลซึ
งไมมี่สญัชาตไิทยหรือบคุคลที
ไมมี่สถานะทางทะเบียนถกูจาํหน่ายรายการในทะเบียนประวตัแิละฐานขอ้มลูการ
ทะเบียนราษฎร  อนัเนื
องมาจากไมไ่ปรายงานตวั  ไมป่รากฏความเคลื
อนไหวทางทะเบียนเป็นเวลานาน  หรือสาเหตอืุ
นๆ
ซึ
งทาํใหไ้มมี่ชื
อและรายการบคุคลในฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร  ตอ้งสอบสวนพยานบคุคลที
เป็นชนกลุม่นอ้ยชาติพนัธุ์
เดียวกนั  หรือเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนักบัผูร้อ้งจาํนวน 3 คน  เพื
อใหก้ารรบัรองยืนยนัพิสจูนต์วับคุคล 
 
หมายเหต ุ
1) ขัFนตอนการดาํเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตัFงแตเ่จา้หนา้ที
ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที
ระบไุวใ้นคูมื่อ
ประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ 
2) กรณีคาํขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรือมีความบกพรอ่งไมส่มบรูณเ์ป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพิจารณาได้
เจา้หนา้ที
จะจดัทาํบนัทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลกัฐานที
ยื
นเพิ
มเตมิ  โดยผูยื้
นคาํขอจะตอ้ง
ดาํเนินการแกไ้ขและ/หรือยื
นเอกสารเพิ
มเตมิภายในระยะเวลากาํหนดในบนัทึกดงักลา่ว  มิเชน่นัFนจะถือวา่ผูยื้
นคาํขอละ
ทิ Fงคาํขอโดยเจา้หนา้ที
  และผูยื้
นคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจจะลงนามบนัทึกดงักล่าว   และจะมอบสาํเนาบนัทึกความ
บกพรอ่งดงักลา่วใหผู้ยื้
นคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
3) ขัFนตอนของการสอบสวนขอ้เท็จจรงิหากผลการสอบสวนไมป่รากฏขอ้เท็จจรงิที
ชดัเจนอาจตอ้งสง่เรื
องให้
คณะกรรมการหมูบ่า้นหรือคณะกรรมการชมุชนรบัรองระยะเวลาตอ้งขยายเพิ
มขึ Fน 
4) เจา้หนา้ที
จะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ยื้
นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัที
พิจารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 แหง่
พ.ร.บ.การอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
 
13. ขั;นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั;นตอน 
รายละเอ ียดของขั;นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ยื
นคาํรอ้งและจดัทาํคาํ
รอ้งตามแบบพิมพท์.ร.31 
2) ตรวจสอบความครบถว้น
ถกูตอ้งของเอกสาร
หลกัฐาน 

1 วนัทาํการ เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 
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ที� ประเภทขั;นตอน 
รายละเอ ียดของขั;นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

1) สอบสวนขอ้เท็จจรงิใน
พื Fนที
เพื
อพิสจูนยื์นยนั
สถานะบคุคล 
2) รวบรวมพยานหลกัฐาน
พรอ้มความเห็นเสนอ
นายอาํเภอ/ผูอ้าํนวยการ
เขตพิจารณา 
 

10 วนัทาํการ เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายอาํเภอ/ผูอ้าํนวยการ
เขตพิจารณาอนมุตัหิรือไม่
อนมุตัิ 
 

5 วนัทาํการ เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

-กรณีที
มีคาํสั
งอนมุตันิาย
ทะเบียนสง่เรื
องใหส้าํนกั
ทะเบียนกลางตรวจสอบ
เพื
อปรบัปรุงรายการโดยคืน
สถานภาพรายการบคุคลใน
ฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร
และแจง้ผลการพิจารณาให้
ผูยื้
นคาํขอทราบเป็นหนงัสือ 
-กรณีที
มีคาํสั
งอนมุตัใิหแ้จง้
เหตผุลดงักล่าวดว้ย 
 

7 วนัทาํการ เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

สาํนกัทะเบียนกลาง
ตรวจสอบหลกัฐานเอกสาร
ผลการพิจารณาอนมุตัขิอง
นายทะเบียนและ
ดาํเนินการปรบัปรุงรายการ
โดยคืนสถานภาพรายการ

12 วนัทาํการ เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 
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ที� ประเภทขั;นตอน 
รายละเอ ียดของขั;นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

บคุคลในฐานขอ้มลูทะเบียน
ราษฎร 
 

6) 

การพิจารณา 
 

-สาํนกัทะเบียนกลางแจง้ผล
การดาํเนินการปรบัปรุง
รายการโดยคืนสถานภาพ
รายการบคุคลของผูยื้
นคาํ
ขอในฐานขอ้มลูทะเบียน
ราษฎร   
-สาํนกัทะเบียนอาํเภอ/
สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ
นแจง้ผู้
ยื
นคาํขอมาดาํเนินการ
ปรบัปรุงเอกสารหลกัฐานที

ใชใ้นการแสดงตวัของ
ตนเองใหถ้กูตอ้งตรงกนั/
จดัทาํบตัรประจาํตวั 
(แลว้แตก่รณี) 
 

5 วนัทาํการ เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 40 วนัทาํการ 
 

14. งานบร ิการนี;ผ่านการดาํเนินการลดขั;นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัFนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ทะเบียนประวัติ กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองสาํเนา
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ที� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ชนกลุ่มน้อย/

แบบสาํรวจเพื$อ

จัดทําทะเบียน

ประวัติบุคคลที$

ไม่มีสถานะทาง

ทะเบียน (แบบ 

89) (แล้วแต่

กรณี) 

ถูกต้อง) 

2) 

บัตรประจาํตัวคน

ซึ$งไม่มีสัญชาติ

ไทย/บัตร

ประจาํตัวบุคคล

ที$ไม่มีสถานะทาง

ทะเบียน (แล้วแต่

กรณี) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสาํเนา

ถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

เอกสารอื$นซึ$งมี

รูปถ่ายที$ทาง

ราชการออกให้ 

(ถ้ามี) เช่น

หนังสือรับรอง

การเกิดหลักฐาน

การศึกษา

หลักฐานการ

ปล่อยตัวคุมขัง

ฯลฯ 

- 1 1 ฉบับ (รับรองสาํเนา

ถูกต้อง) 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 

รูปถ่ายขนาด 2 

นิ:ว (กรณีไม่มี

เอกสารที$มีรูป

ถ่ายที$ทาง

ราชการออกให้

มาแสดง) 

- 2 0 ฉบับ - 

3) 

ทะเบียนบ้านและ

บัตรประจาํตัว

ประชาชนของ

พยานผู้รับรองตัว

บุคคล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสาํเนา

ถูกต้อง) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียน  เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  
โทรศัพท์ : 0-3862-0111  
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยด์าํรงธรรมกระทรวง  ศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดั  ศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอ  โทร.1567 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียน  กรมการปกครองสาํนกับรหิารการทะเบียน โทร.1547 
หมายเหตุ  (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี  โทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th) 
4) 
 

ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยบ์รกิารประชาชน  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ  (เลขที  1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
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เลขที  1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 21/09/2558 
สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดทาํโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิJไพจิตร 
อนุมัตโิดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร่โดย นายยคุลธร  บญุยงั 
 

 
 

 


