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คู่มอืส าหรับประชาชน: การขอปรับปรุงรายการกรณบุีคคลซ่ึงไม่มสัีญชาตไิทย/บุคคลที่ไม่มสีถานะทางทะเบียนเคยมช่ืีอ
อยู่ในทะเบียนประวตัแิต่ถูกจ าหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวตัแิละฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:ส านกัทะเบียนทอ้งถ่ิน เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซ่ึงไม่มีสญัชาติไทย/บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีช่ืออยู่

ในทะเบียนประวติัแต่ถกูจ  าหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวติัและฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกับริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมติั  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วข้อง: 
1) ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พืน้ที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลีย่ต่อเดือน 150  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 280  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 80  
10. ช่ืออ้างองิของคู่มอืประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซ่ึงไม่มีสญัชาติไทย/บุคคลท่ี

ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีช่ืออยูใ่นทะเบียนประวติัแต่ถกูจ  าหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวติัและฐานขอ้มลู
ทะเบียนราษฎร 07/06/2558 19:58  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการส านักทะเบียนท้องถ่ิน เทศบาลเมืองนราธิวาส เลขท่ี 410 ถ.พิชิตบ ารุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.

นราธิวาส โทร.0-7351-5864/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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12. หลกัเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข(ถ้าม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
บุคคลซ่ึงไม่มีสญัชาติไทยหรือบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนถกูจ าหน่ายรายการในทะเบียนประวติัและฐานขอ้มลูการ
ทะเบียนราษฎรอนัเน่ืองมาจากไม่ไปรายงานตวัไม่ปรากฏความเคล่ือนไหวทางทะเบียนเป็นเวลานานหรือสาเหตุอ่ืนๆซ่ึง
ท าใหไ้ม่มีช่ือและรายการบุคคลในฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎรตอ้งสอบสวนพยานบุคคลท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธุ์
เดียวกนัหรือเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนักบัผูร้้องจ านวน 3 คนเพื่อใหก้ารรับรองยนืยนัพิสูจน์ตวับุคคล 
 
หมายเหตุ 
1) ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตั้งแต่เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแลว้ 
2) กรณีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุใหไ้ม่สามารถพิจารณาได้
เจา้หนา้ท่ีจะจดัท าบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานท่ียืน่เพ่ิมเติมโดยผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้ง
ด าเนินการแกไ้ขและ/หรือยืน่เอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทึกดงักล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผูย้ืน่ค  าขอละท้ิง
ค าขอโดยเจา้หนา้ท่ีและผูย้ืน่ค  าขอหรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทึกดงักล่าวและจะมอบส าเนาบนัทึกความ
บกพร่องดงักล่าวใหผู้ย้ืน่ค  าขอหรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
3) ขั้นตอนของการสอบสวนขอ้เท็จจริงหากผลการสอบสวนไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจนอาจตอ้งส่งเร่ืองให้
คณะกรรมการหมู่บา้นหรือคณะกรรมการชุมชนรับรองระยะเวลาตอ้งขยายเพ่ิมข้ึน 
4) เจา้หนา้ท่ีจะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ยืน่ค  าร้องและจดัท าค า
ร้องตามแบบพิมพท์.ร.31 
2) ตรวจสอบความครบถว้น
ถกูตอ้งของเอกสารหลกัฐาน 
 

1 วนัท าการ ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนทอ้งถ่ิน 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

1) สอบสวนขอ้เท็จจริงใน
พ้ืนท่ีเพ่ือพิสูจน์ยนืยนั

10 วนัท าการ ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

สถานะบุคคล 
2) รวบรวมพยานหลกัฐาน
พร้อมความเห็นเสนอ
นายอ าเภอ/ผูอ้  านวยการเขต
พิจารณา 
 

ทะเบียนทอ้งถ่ิน 

3) 

การพิจารณา 
 

นายอ าเภอ/ผูอ้  านวยการเขต
พิจารณาอนุมติัหรือไม่
อนุมติั 
 

5 วนัท าการ ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนทอ้งถ่ิน 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

-กรณีท่ีมีค  าสัง่อนุมติันาย
ทะเบียนส่งเร่ืองใหส้ านกั
ทะเบียนกลางตรวจสอบเพื่อ
ปรับปรุงรายการโดยคืน
สถานภาพรายการบุคคลใน
ฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร
และแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ ้
ยืน่ค  าขอทราบเป็นหนงัสือ 
-กรณีท่ีมีค  าสัง่อนุมติัใหแ้จง้
เหตุผลดงักล่าวดว้ย 
 

7 วนัท าการ ส านกัทะเบียน
อ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนทอ้งถ่ิน 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

ส านกัทะเบียนกลาง
ตรวจสอบหลกัฐานเอกสาร
ผลการพิจารณาอนุมติัของ
นายทะเบียนและด าเนินการ
ปรับปรุงรายการโดยคืน
สถานภาพรายการบุคคลใน
ฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร 
 

12 วนัท าการ ส านกับริหารการ
ทะเบียน 

- 

6) การพิจารณา -ส านกัทะเบียนกลางแจง้ผล 5 วนัท าการ ส านกับริหารการ - 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 การด าเนินการปรับปรุง
รายการโดยคืนสถานภาพ
รายการบุคคลของผูย้ืน่ค  าขอ
ในฐานขอ้มลูทะเบียน
ราษฎร   
-ส านกัทะเบียนอ าเภอ/
ส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินแจง้ผู ้
ยืน่ค  าขอมาด าเนินการ
ปรับปรุงเอกสารหลกัฐานท่ี
ใชใ้นการแสดงตวัของ
ตนเองใหถ้กูตอ้งตรงกนั/
จดัท าบตัรประจ าตวั 
(แลว้แต่กรณี) 
 

ทะเบียน 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 40 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ทะเบียนประวติั
ชนกลุ่มนอ้ย/
แบบส ารวจเพื่อ
จดัท าทะเบียน
ประวติับุคคลท่ี
ไม่มีสถานะทาง

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถกูตอ้ง) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ทะเบียน (แบบ 
89) (แลว้แต่
กรณี) 

2) 

บตัรประจ าตวัคน
ซ่ึงไม่มีสญัชาติ
ไทย/บตัร
ประจ าตวับุคคลท่ี
ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน (แลว้แต่
กรณี) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถกูตอ้ง) 

 
15.2) เอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

เอกสารอ่ืนซ่ึงมี
รูปถ่ายท่ีทาง
ราชการออกให ้
(ถา้มี) เช่น
หนงัสือรับรอง
การเกิดหลกัฐาน
การศึกษา
หลกัฐานการ
ปล่อยตวัคุมขงั
ฯลฯ 

- 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถกูตอ้ง) 

2) 

รูปถ่ายขนาด 2 
น้ิว (กรณีไม่มี
เอกสารท่ีมีรูป
ถ่ายท่ีทางราชการ
ออกใหม้าแสดง) 

- 2 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 

ทะเบียนบา้นและ
บตัรประจ าตวั
ประชาชนของ
พยานผูรั้บรองตวั
บุคคล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถกูตอ้ง) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนณส านกัทะเบียนทอ้งถ่ิน เทศบาลเมืองนราธิวาส (ช่องทางท่ียืน่ค  าขอ) โทร.0-
7351-5864 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนราธิวาส  
หมายเหตุโทร. 0-7351-1048 ต่อ 0 หรือ โทร. 0-7351-6175 

3) ช่องทางการร้องเรียนเวบ็ไซต ์ : www.naracity.go.th 
หมายเหตุ- 

 
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
วนัที่พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
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จดัท าโดย สุกญัญาดีดว้ยชาติ 
อนุมตัโิดย วิเชียรชิดชนกนารถ 
เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 
 

 
 

 


