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คู ่มือสําหรับประชาชน: การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาต ิ

หน่วยงานทีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลภูเขียว * อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาต ิ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลภูเขียว * อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 5 

พ.ศ. 2551 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื นทีให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ  0 วัน  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลียต่อเดือน 0  

 จํานวนคําขอทีมากที สุด 0  

 จํานวนคําขอทีน้อยที สุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู ่มือประชาชน การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ  

เทศบาลตําบลภูเขียว  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการ สํานักทะเบียนท้องถินเทศบาลตําบลภูเขียว   ทีว่าการอําเภอภูเขียว  ต.ผักปัง  อ.ภูเขียว  จ.

ชัยภูมิ 

โทรศัพท์  044-861677  www. pkcity.go.th 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง) 

หมายเหตุ (ทีผู้ร้องมีชือในทะเบียนบ้าน) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
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1. ผู ้ ร้อง ได้แก่ผู ้ประสงค์จะแก้ไขเปลียนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร หรือบิดามารดา (กรณีผ้◌ูร้องยังไม่

บรรลุนิติภาวะ) 

 

2. กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ ได้แก ่

 

(1) นายอําเภอ เป็นกรณีแก้ไขรายการของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติอืน หรือไม่มีสัญชาติ &quot;เป็นสัญชาติ

ไทย&quot; เนืองจากการคัดลอกรายการผิดพลาด หรือบิดามารดา ได้สัญชาติไทยหรือได้แปลงสัญชาติไทย 

 

(2) นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน เป็นกรณีแก้ไขรายการสัญชาติจากสัญชาติไทย หรือจากไม่มีสัญชาติ 

หรือจากสัญชาติอืน &quot;เป็นสัญชาติอืน&quot; เนืองจากการคัดลอกราชการผิดพลาด หรือลงรายการผิดไปจาก

ข้อเท็จจริง หรือการเสียสัญชาติไทย 

 

3. เงือนไข 

 

(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ

ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม 

และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน 

 

(2) กรณีทีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง

ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั งนี  การหารือต้องส่งให้สํานัก

ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันทีรับเรือง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพือส่งให้สํานักทะเบียนกลาง เพือ

ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 

 

 

13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที รับผิดชอบ 

ที ประเภทขั นตอน 
รายละเอียดของขั นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าทีรับเรืองคําขอ และ

ตรวจสอบหลักฐานการยืน

ประกอบพิจารณาใน

10 นาที สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนท้องถิน 

- 
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ที ประเภทขั นตอน 
รายละเอียดของขั นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เบื องต้น 
 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียน ตรวจสอบ

เอกสาร (ถ้ามี) สอบสวนเจ้า

บ้าน พยานบุคคลที

น่าเชือถือ รวบรวมหลักฐาน

พร้อมความเห็นเสนอ นาย

ทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนท้องถิน หรือ

นายอําเภอ (แล้วแต่กรณี) 

พิจารณา 
 

10 วัน สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนท้องถิน 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอําเภอหรือ

นายทะเบียนท้องถิน หรือ

นายอําเภอ (แล้วแต่กรณี) 

พิจารณา อนุญาต/ไม่

อนุญาต และแจ้งผลการ

พิจารณา 
 

5 วัน สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนท้องถิน 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   15 วัน 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผู ้ ร้อง) 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประชาชน 

2) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผ้◌ู

มอบหมาย พร้อม

หนังสือมอบหมาย 

กรณีมอบหมาย) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาทะเบียน

บ้านฉบับเจ้า

บ้าน ท.ร. 14 

ของผ้◌ูร้อง 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนท้องถิน 

1 0 ฉบับ - 

2) 

เอกสารการ

ทะเบียนราษฎรที

ต้องการจะแก้ไข 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนท้องถิน 

1 1 ฉบับ - 

3) 
เอกสารอืนที ทาง

ราชการออกให้ 

- 1 0 ฉบับ (ถ้ามี) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ  โทร. 1567 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน สํานักทะเบียนท้องถินเทศบาลตําบลภูเขียว  ทีว่าการอําเภอภูเขียว 
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หมายเหตุ (โทรศัพท์  044-861677  www. pkcity.go.th) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพิมพ์ 29/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั นที 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลภูเขียว อําเภอภู

เขียว จังหวัดชัยภูมิ สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


