
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การแกไ้ขรายการในเอกสารการทะเบยีนราษฎร 
หนว่ยงานที"ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง อําเภอแมส่รวย จังหวดัเชยีงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื"อนไข (ถา้ม)ี ในการยื"นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูย้ื$นคํารอ้ง ไดแ้ก ่ผูท้ี$ประสงคจ์ะแกไ้ขรายการเอกสารการทะเบยีนราษฎร หรอืบดิามารดา (กรณีผ◌้รูอ้งยังไม่บรรลนุติภิาวะ) 
 
2. การแกไ้ขรายการ ซึ$งไมใ่ชร่ายการสญัชาต ิไดแ้ก ่
 
(1) นายทะเบยีนอําเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิ$น เป็นกรณีมหีลกัฐานเอกสารราชการมาแสดง 
 
(2) นายอําเภอ เป็นกรณีไมม่เีอกสารราชการมาแสดง 
 
3. เงื$อนไข 
 
(1) กรณีมเีหตอุนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรือโดยอําพราง หรอืโดยมรีายการขอ้ความผดิ
จากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนดาํเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ สอบสวนพยานบคุคล พยานแวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้
เสร็จ ภายใน 30วนั 
 
(2) กรณีที$มคีวามซับซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิตั ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคญั ตอ้งดําเนนิการหารอื
มายงัสํานักทะเบยีนกลาง ใหด้ําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทั ?งนี? การหารอืตอ้งสง่ใหส้ํานักทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั 
นับแตว่นัที$รับเรื$อง) โดยสง่ผา่นสํานักทะเบยีนจงัหวดั เพื$อสง่ใหสํ้านักทะเบยีนกลาง เพื$อตอบขอ้หารอืดงักลา่วตอ่ไป 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
สาํนักทะเบยีนอําเภอ หรอืสาํนักทะเบยีนทอ้งถิ$น เทศบาลตําบล
เจดยีห์ลวง  โทร.053-950732  โทรสาร 053-950382  e-mail : 
chedeeloung@hotmail.com/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที$ทางราชการกําหนด) ตั ?งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที$ยง) 

 

ข ั2นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที"รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 15 วนั 
 

ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที"รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที$รับเรื$องคําขอ และตรวจสอบหลกัฐานการยื$นประกอบ
พจิารณาในเบื?องตน้ 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

2) การพจิารณา 
นายทะเบยีน ตรวจสอบหลกัฐาน (ถา้ม)ี สอบสวนเจา้บา้น พยาน
บคุคลที$น่าเชื$อถอื รวบรวมพรอ้มความเห็นเสนอให ้นายทะเบยีน
อําเภอ หรอืนายทะเบยีนทอ้งถิ$น หรอืนายอําเภอ (แลว้แตก่รณี) 
พจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

10 วนั เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบยีนอําเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิ$น หรอืนายอาํเภอ 
(แลว้แตก่รณี) พจิารณา อนุญาต/ไมอ่นุญาต และแจง้ผลการ
พจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื"อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ"มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของผูร้อ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หลกัฐานที"ขอแกไ้ข เชน่ ทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้น สตูบิตัร มรณ
บตัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักทะเบยีนอําเภอ/สาํนักทะเบยีน
ทอ้งถิ$น 

3) 
 

หลกัฐานที"ทางราชการออกให ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยดํ์ารงธรรมกระทรวง ศนูยด์ํารงธรรมจังหวัด ศนูยด์ํารงธรรมอาํเภอ  โทร. 1567 

(หมายเหต:ุ -)  
2) กรมการปกครอง สํานักบรหิารการทะเบยีน โทร. 1547 

(หมายเหต:ุ (สํานักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง ถ.ลําลกูกา คลอง 9  อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี โทร 1548 
หรอื www.bora.dopa.go.th))  

3) เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง หรอืศนูยดํ์ารงธรรมเทศบาลตาํบลเจดยีห์ลวง 
(หมายเหต:ุ (เลขที$ 999 หม◌่ ู4 ตําบลเจดยีห์ลวง อาํเภอแม่สรวย จังหวดัเชยีงราย 57180  โทร.053-950732 
โทรสาร 053-950382  e-mail : chedeeloung@hotmail.com  หรอืเว็ปไซด ์
http://www.chedeeloung.go.th))  

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที$ 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที$ 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

5) ศนูยร์ับเรื$องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั ?น 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื$องรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื"อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 



 
 

ชื"อกระบวนงาน: การแกไ้ขรายการในเอกสารการทะเบยีนราษฎร  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง สํานักบรหิารการทะเบยีน 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที$เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที"ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที"เกี"ยวขอ้ง: 

  
1)ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลาง วา่ดว้ยการจัดทําทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบบัแกไ้ขเพิ$มเตมิถงึฉบบัที$ 5 พ.ศ. 2551  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารที$มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พื2นที"ใหบ้รกิาร: สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิ$น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที"กําหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาที"กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี$ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที$มากที$สดุ 0 

 จํานวนคําขอที$นอ้ยที$สดุ 0 
 
ชื"ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: สาํเนาคูม่อืประชาชน การแกไ้ขรายการในเอกสารการทะเบยีนราษฎร  มานสิา เทศบาลตําบล
เจดยีห์ลวง 01/01/2016 15:13 
 
 

เอกสารฉบับนี?ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที$เผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที" 


