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คูมือสําหรับประชาชน: การแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแกไขรายการสัญชาต ิ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลทรายขาวอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแกไขรายการสัญชาติ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลทรายขาวอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 

พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 

9. ขอมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สดุ 0  

 จํานวนคําขอที่นอยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแกไขรายการสัญชาติเทศบาล

ตําบลทรายขาวกฤษณสําเนาคูมือประชาชน 25/07/2015 19:09  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลทรายขาวอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี 

601/15-16 ม.1 ต.ปะตงอ.สอยดาวจ.จันทบุรี 22180 

โทรศัพท : 039 421 466 

website : www.Tbsi.go.th 

/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (ท่ีผูรองมีชื่อในทะเบียนบาน) 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูรองไดแกผูประสงคจะแกไขเปล่ียนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือบิดามารดา (กรณีผรองยังไม

บรรลุนิติภาวะ) 

2. กรณีแกไขรายการสัญชาติไดแก 

(1) นายอําเภอเปนกรณีแกไขรายการของเจาของประวัติจากสัญชาติอื่นหรือไมมีสัญชาติ&quot;เปนสัญชาติไทย&quot; 

เน่ืองจากการคัดลอกรายการผิดพลาดหรือบิดามารดาไดสัญชาติไทยหรือไดแปลงสัญชาติไทย 

(2) นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นเปนกรณีแกไขรายการสัญชาติจากสัญชาติไทยหรือจากไมมีสัญชาติ

หรือจากสัญชาติอื่น&quot;เปนสัญชาติอื่น&quot; เน่ืองจากการคัดลอกราชการผิดพลาดหรือลงรายการผิดไปจาก

ขอเท็จจริงหรือการเสียสัญชาติไทย 

3. เง่ือนไข 

(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาํพรางหรือโดยมีรายการขอความ

ผิดจากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณา

ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 

(2) กรณีท่ีมีความซบัซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตอง

ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังน้ีการหารือตองสงใหสํานัก

ทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแตวันท่ีรับเร่ือง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบ

ขอหารือดังกลาวตอไป 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีรับเร่ืองคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาใน

เบื้องตน 
 

10 นาที สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถิ่น 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนตรวจสอบ

เอกสาร (ถาม)ี สอบสวนเจา

บานพยานบุคคลท่ี

นาเชื่อถือรวบรวมหลักฐาน

พรอมความเห็นเสนอนาย

10 วัน สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถิ่น 

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

ทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถิ่นหรือ

นายอําเภอ (แลวแตกรณี) 

พิจารณา 
 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอําเภอหรือ

นายทะเบียนทองถิ่นหรือ

นายอําเภอ (แลวแตกรณี) 

พิจารณาอนุญาต/ไม

อนุญาตและแจงผลการ

พิจารณา 
 

5 วัน สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูรอง) 

2) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผมอบหมาย

พรอมหนังสือ

มอบหมายกรณี

มอบหมาย) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบา

นท.ร. 14 ของผ

รอง 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถิ่น 

1 0 ฉบับ - 

2) 

เอกสารการ

ทะเบียนราษฎรท่ี

ตองการจะแกไข 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถิ่น 

1 1 ฉบับ - 

3) 
เอกสารอื่นท่ีทาง

ราชการออกให 

- 1 0 ฉบับ (ถามี) 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลทรายขาวอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี  601/15-16 ม.1 ต.ปะตงอ.สอย

ดาวจ.จันทบุรี 22180 โทรศัพท : 039 421 466 website : www.Tbsi.go.th 

หมายเหต-ุ 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานี

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหต-ุ 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ 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 
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19. หมายเหต ุ

- 

 

วันที่พมิพ 04/08/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลทรายขาวอําเภอ

สอยดาวจังหวัดจันทบุรีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 
 


