
คู่มือส าหรับประชาชน : การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการ

สัญชาติ 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : เทศบาลต้าบลบางน้้าเชี่ยว อ้าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ร้อง ได้แก่ผู้ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร หรือบิดามารดา (กรณีผ้ ร้องยังไม่บรรลุนิติ

ภาวะ) 

 

2. กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ ได้แก่ 

 

(1) นายอ้าเภอ เป็นกรณีแก้ไขรายการของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติอ่ืน หรือไม่มีสัญชาติ &quot;เป็นสัญชาติไทย&quot; 

เนื่องจากการคัดลอกรายการผิดพลาด หรือบิดามารดา ได้สัญชาติไทยหรือได้แปลงสัญชาติไทย 

 

(2) นายทะเบียนอ้าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น เป็นกรณีแก้ไขรายการสัญชาติจากสัญชาติไทย หรือจากไม่มีสัญชาติ หรือจาก

สัญชาติอ่ืน &quot;เป็นสัญชาติอ่ืน&quot; เนื่องจากการคัดลอกราชการผิดพลาด หรือลงรายการผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือการ

เสียสัญชาติไทย 

 

3. เงื่อนไข 

 

(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ้าพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิด

จากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด้าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้ว

เสร็จ ภายใน 30 วัน 

 

(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส้าคัญ ต้องด้าเนินการหารือ

มายังส้านักทะเบียนกลาง ให้ด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้ การหารือต้องส่งให้ส้านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน 

นับแต่วันท่ีรับเรื่อง) โดยส่งผ่านส้านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้ส้านักทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 

  
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
ส้านักทะเบียนเทศบาลต้าบลบางน้้าเชี่ยว  อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 
 โทร 036 - 510980 / โทรสาร 036 - 510981  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: (ท่ีผู้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 15 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องค้าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบ

พิจารณาในเบ้ืองต้น 
(หมายเหตุ: -)  

10 นาที เทศบาลต้าบลบางน้้า

เชี่ยว อ้าเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี 
 

2) การพิจารณา 

นายทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร (ถ้ามี) สอบสวนเจ้าบ้าน พยาน
บุคคลท่ีน่าเชื่อถือ รวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอ นาย

ทะเบียนอ้าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือนายอ้าเภอ 
(แล้วแต่กรณี) พิจารณา 

(หมายเหตุ: -)  

10 วัน เทศบาลต้าบลบางน้้า

เชี่ยว อ้าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 

 

3) การพิจารณา 5 วัน เทศบาลต้าบลบางน้้า



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

นายทะเบียนอ้าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือนายอ้าเภอ 

(แล้วแต่กรณี) พิจารณา อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมายเหตุ: -)  

เชี่ยว อ้าเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ของผู้ร้อง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ(ของผ้ มอบหมาย พร้อมหนังสือมอบหมาย กรณีมอบหมาย) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ท.ร. 14 ของผ ้ร้อง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ- 

ส้านักทะเบียนอ้าเภอ/ส้านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

4) 

 

เอกสารการทะเบียนราษฎรท่ีต้องการจะแก้ไข 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ- 

ส้านักทะเบียนอ้าเภอ/ส้านักทะเบียน

ท้องถิ่น 

5) 
 

เอกสารอื่นท่ี ทางราชการออกให้ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ(ถ้ามี) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ศูนย์ด้ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด้ารงธรรมอ้าเภอ  โทร. 1567 
(หมายเหตุ: -)  

2) ส้านักงานเทศบาลต้าบลบางน้้าเชี่ยว  อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  โทร 036 - 510980 / โทรสาร 036 - 510981 / 
http://www.bangnamchiew.go.th/ 

(หมายเหตุ: -)  
3) ศูนย์บริการประชาชน ส้านักปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 

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

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 



 

 

ชื่อกระบวนงาน: การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส้านักบริหารการทะเบียน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  

1)ระเบียบส้านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท้าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2551  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส้าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ้านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ้านวนค้าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ้านวนค้าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ เทศบาลต้าบลบาง

น้้าเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส้าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 


