
คู่มือส าหรับประชาชน : การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 

หน่วยงานทีใ่ห้บริการ :เทศบาลต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูย้ืน่ค  าร้องไดแ้ก่ผูท่ี้ประสงคจ์ะแกไ้ขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือบิดามารดา (กรณีผู้ ู ร้องยงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ) 

2. การแกไ้ขรายการซ่ึงไม่ใช่รายการสัญชาติไดแ้ก่ 

(1) นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินเป็นกรณีมีหลกัฐานเอกสารราชการมาแสดง 

(2) นายอ าเภอเป็นกรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง 

3. เง่ือนไข 

(1) กรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอ าพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ

ผดิจากความเป็นจริงใหน้ายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30วนั 

(2) กรณีท่ีมีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสัยในแนวทางการปฏิบติัขอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารส าคญัตอ้ง

ด าเนินการหารือมายงัส านกัทะเบียนกลางใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทั้งน้ีการหารือตอ้งส่งใหส้ านกั

ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีรับเร่ือง) โดยส่งผา่นส านกัทะเบียนจงัหวดัเพื่อส่งใหส้ านกัทะเบียนกลางเพือ่ตอบ

ขอ้หารือดงักล่าวต่อไป 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานทีใ่ห้บริการ 
ส านักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลต าบลหนองม่วงประจ าอ าเภอ
หนองม่วง ต าบลหนองม่วง จังหวดัลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 
036-432109 หรือ036-431111 www.nongmuang.go.th/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวนั
ศุกร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

 

 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :15 วนั 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองค าขอและตรวจสอบหลกัฐานการยืน่
ประกอบพิจารณาในเบ้ืองตน้ 
(หมายเหตุ: -) 

5 นาที เทศบาลต าบลหนองม่วง
อ าเภอหนองม่วง 
จงัหวดัลพบุรี 

 
2) การพจิารณา 

นายทะเบียนตรวจสอบหลกัฐาน (ถา้มี) สอบสวนเจา้บา้น
พยานบุคคลท่ีน่าเช่ือถือรวบรวมพร้อมความเห็นเสนอให้
นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินหรือนายอ าเภอ 
(แลว้แต่กรณี) พิจารณา 
(หมายเหตุ: -) 

10 วนั เทศบาลต าบลหนองม่วง
อ าเภอหนองม่วง 
จงัหวดัลพบุรี 

 

3) การพจิารณา 
นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินหรือนายอ าเภอ 
(แลว้แต่กรณี) พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตและแจง้ผลการ
พิจารณา 
(หมายเหตุ: -) 

5 วนั เทศบาลต าบลหนองม่วง
อ าเภอหนองม่วง 
จงัหวดัลพบุรี 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(ของผูร้้อง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หลกัฐานทีข่อแก้ไขเช่นทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านสูติบัตรมรณบัตร 
ฉบับจริง1ฉบบั 

ส านกัทะเบียนอ าเภอ/ส านกัทะเบียน
ทอ้งถ่ิน 



ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

3) 
 

หลกัฐานที่ทางราชการออกให้ 
ฉบับจริง1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(ถา้มี) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอยีดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอโทร. 1567 

(หมายเหตุ: -) 
2) กรมการปกครองส านกับริหารการทะเบียนโทร. 1547 

(หมายเหตุ: (ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ล าลูกกาคลอง 9  อ.ล าลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 1548 
หรือ www.bora.dopa.go.th)) 

3) เทศบาลต าบลหนองม่วง 199 หมู่ 3, อาคารส านกังานเทศบาลต าบลหนองม่วง, ต าบลหนองม่วง อ าเภอ
หนองม่วง จงัหวดัลพบุรี, 15170 โทรศพัท0์36-431111 www.nongmuang.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

4) ศูนยบ์ริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 



แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

 

ช่ือกระบวนงาน: การแกไ้ขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านกับริหารการทะเบียนกรมการปกครองส านกับริหารการทะเบียน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

 
1) ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 
2551 
ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม 

พืน้ทีใ่ห้บริการ:ส่วนภูมิภาค, ทอ้งถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีนอ้ยท่ีสุด 0 

ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน:การแกไ้ขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร เทศบาลต าบลหนองม่วง นิคม ส าเนาคู่มือ

ประชาชน 09/09/2015 14:43 
 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


