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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแก้ไขรำยกำรในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎร กรณีแก้ไขรำยกำรสัญชำติ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.
1)

ชื่อกระบวนงำน : การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลนครระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง :
ระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ.2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7
พ.ศ.2562

6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริกำร : ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
เทศบาลนครระยอง
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ เทศบำลนครระยอง
44/6 ถนนตำกสินมหำรำช ตำบลท่ำประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริกำรวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูย้ ่นื คาร้อง ได้แก่ ผูท้ ่ีประสงค์จะแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร หรือบิดามารดา (กรณีผรู้ อ้ งยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)
2. กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ ได้แก่
(1) นายอาเภอเป็ นกรณีแก้ไขรายการของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอ่นื หรือไม่มีสญ
ั ชาติเป็ นสัญชาติไทย เนื่องจากการ
คัดลอกรายการผิดพลาดหรือบิดามารดาได้สญ
ั ชาติไทย หรือได้แปลงสัญชาติไทย
(2) นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเป็ นกรณีแก้ไขรายการสัญชาติจากสัญชาติไทย หรือจากไม่มีสญ
ั ชาติ
หรือจากสัญชาติอ่นื เป็ นสัญชาติอ่ืน เนื่องจากการคัดลอกราชการผิดพลาดหรือลงรายการผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือการ
เสียสัญชาติไทย
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
(2) กรณีท่มี ีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิขอ้ กฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลางให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นีก้ ารหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลางภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลางเพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง

หมำยเหตุ

-

3/5

ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

เบือ้ งต้น

หมำยเหตุ

การพิจารณา

นายทะเบียนตรวจสอบ
10 วัน
เอกสาร (ถ้ามี) สอบสวนเจ้า
บ้านพยานบุคคลที่
น่าเชื่อถือรวบรวมหลักฐาน
พร้อมความเห็นเสนอนาย
ทะเบียนอาเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นหรือ
นายอาเภอ (แล้วแต่กรณี)
พิจารณา

เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

-

การพิจารณา

นายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นหรือ
นายอาเภอ (แล้วแต่กรณี)
พิจารณาอนุญาต/ไม่
อนุญาตและแจ้งผลการ
พิจารณา

เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

-

2)

3)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
จังหวัดระยอง

5 วัน

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1) บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ของผูร้ อ้ ง)

4/5

ที่

2)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ประชำชน
บัตรประจำตัว
ประชำชน

กรมกำรปกครอง

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

หมำยเหตุ

ฉบับ

(ของผูม้ อบหมำย
พร้อมหนังสือ
มอบหมำยกรณี
มอบหมำย)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)
3)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำทะเบียน
บ้ำนฉบับ
เจ้ำบ้ำน ท.ร. 14
ของผูร้ อ้ ง
เอกสำรกำร
ทะเบียนรำษฎรที่
ต้องกำรจะแก้ไข
เอกสำรอื่นที่่ทำง
รำชกำรออกให้

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท้องถิ่น

1

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท้องถิ่น
-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ำมี)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบำลนครระยอง
44/6 ถนนตำกสินมหำรำช ตำบลท่ำประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111
หมายเหตุ-
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2)
3)

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร.1567
หมายเหตุช่องทำงกำรร้องเรียน กรมการปกครองสานักบริหารการทะเบียน โทร.1547
หมายเหตุ (สำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง ถ.ลำลูกกำคลอง 9 อ.ลำลูกกำ จ.ปทุมธำนี โทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th)
ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
่ ิมพ์
วันทีพ
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/09/2558
เผยแพร่ค่มู ือบนเว็บไซต์แล้ว
นางนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร
นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง
นางสาวศกลวรรณ ปัญญานุภาพ

