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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรแก้ไขรำยกำรในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรกรณีแก้ไขรำยกำรสัญชำติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลเสิงสาง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลเสิงสาง
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไข
รายการสัญชาติ (ระเบียบฯข้อ 115/1) 02/06/2558 15:31
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสำนักทะเบียนเทศบำลตำบลเสิงสำง 555 หมู่3 ตำบลเสิงสำง อำเภอเสิงสำง จังหวัด
นครรำชสีมำ 30330 โทรศัพท์ : 044 447 050/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่ผู้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้ำน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ร้องได้แก่ผู้ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือบิดามารดา (กรณีูร้
ผ้ องยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ)
2. กรณีแก้ไขรายการสัญชาติได้แก่
(1) นายอาเภอเป็นกรณีแก้ไขรายการของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่นหรือไม่มีสัญชาติ&quot;เป็นสัญชาติไทย&quot;
เนื่องจากการคัดลอกรายการผิดพลาดหรือบิดามารดาได้สัญชาติไทยหรือได้แปลงสัญชาติไทย
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(2) นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นกรณีแก้ไขรายการสัญชาติจากสัญชาติไทยหรือจากไม่มีสัญชาติหรือจาก
สัญชาติอื่น&quot;เป็นสัญชาติอื่น&quot; เนื่องจากการคัดลอกราชการผิดพลาดหรือลงรายการผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือ
การเสียสัญชาติไทย
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาพรางหรือโดยมีรายการข้อความผิด
จากความเป็นจริงให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้อมและพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข้อกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญต้องดาเนินการ
หารือมายังสานักทะเบียนกลางให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือต้องส่งให้สานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัดเพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลางเพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

หมำยเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนตรวจสอบ
10 วัน
เอกสาร (ถ้ามี) สอบสวนเจ้า
บ้านพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ
รวบรวมหลักฐานพร้อม
ความเห็นเสนอนายทะเบียน
อาเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นหรือนายอาเภอ
(แล้วแต่กรณี) พิจารณา

สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

การพิจารณา

นายทะเบียนอาเภอหรือนาย 5 วัน
ทะเบียนท้องถิ่นหรือ
นายอาเภอ (แล้วแต่กรณี)
พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต
และแจ้งผลการพิจารณา

สานักบริหารการ -ทต.เสิงสาง
ทะเบียน

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน

-ทต.เสิงสาง

-ทต.เสิงสาง
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14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ของผู้ร้อง)
1)
ประชาชน
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ของผู้มอบหมาย
ประชาชน
พร้อมหนังสือ
2)
มอบหมายกรณี
มอบหมาย)

ที่
1)

2)
3)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสำร
สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้า ท้องถิ่น
นท.ร. 14 ของผู้
ร้อง
เอกสารการ
สานักทะเบียน
ทะเบียนราษฎรที่ ท้องถิ่น
ต้องการจะแก้ไข
เอกสารอื่นทีูทาง
่
ราชการออกให้

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1
0
ฉบับ
-

1

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน สำนักทะเบียนเทศบำลตำบลเสิงสำง 555 หมู่3 ตำบลเสิงสำง อำเภอเสิงสำง จังหวัด
นครรำชสีมำ 30330 โทรศัพท์ : 044 447 050
หมายเหตุ-
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
-

