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คู่มอืส าหรบัประชาชน : 10. การแกไ้ขรายการบา้นกรณมีรีายการบา้นผดิไป

จากข้อเทจ็จรงิหรือบา้นเลขทีซ่้ ากนั 

หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ์ วธิกีาร เงื่อนไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา

อนญุาต 

1. ผู้แจ้งได้แก่เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบหมาย 

 

2. เงื่อนไข 

 

(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบ

หรือโดยอ าพรางหรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริงให้นาย

ทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้อม

และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15วัน 

 

(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข้อกฎหมาย

หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียน

กลางให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือต้องส่งให้

ส านักทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีรับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านัก

ทะเบียนจังหวัดเพ่ือส่งให้ส านักทะเบียนกลางเพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 

 



๖๐ 
 

 

ช่องทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะ

อวดโทร. 075-381311/ติดต่อด้วย

ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดิใหบ้รกิาร เปิด

ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการ

ก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 

น. 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :7 วัน 

 

ล าดั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่

รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอและตรวจสอบ

หลักฐานการยื่นประกอบพิจารณาใน

เบื้องต้น 

(หมายเหตุ: -) 

1 วัน ส านักทะเบียน

อ าเภอ/ส านัก

ทะเบียน

ท้องถิ่น 

 

2) การพจิารณา 

สอบสวนข้อเท็จจริงพยานเอกสารพยาน

บุคคลและพยานแวดล้อมและรวบรวม

ความเห็นเพ่ือเสนอให้นายทะเบียน

พิจารณา 

(หมายเหตุ: -) 

5 วัน ส านักทะเบียน

อ าเภอ/ส านัก

ทะเบียน

ท้องถิ่น 

 



๖๑ 
 

ล าดั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่

รบัผดิชอบ 

3) การพจิารณา 

นายทะเบียนพิจารณารับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง

และแจ้งผลการพิจารณา 

(หมายเหตุ: -) 

1 วัน ส านักทะเบียน

อ าเภอ/ส านัก

ทะเบียน

ท้องถิ่น 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบยีนบ้านฉบบัเจา้บา้นท.ร. 14 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/

ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

3) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจและบตัรประจ าตวั

ประชาชนผ้มูอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหต(ุกรณีมอบอ านาจ) 

- 
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คา่ธรรมเนียม 

ล าดั

บ 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนียม (บาท / 

รอ้ยละ) 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนียม 0 บาท 

 

 

 

 

 

ช่องทางการรอ้งเรยีน แนะน าบริการ 

ล าดั

บ 

ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ

โทร. 1567 

(หมายเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวดโทร. 075-381311 

(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 

1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต

กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 



๖๓ 
 

ล าดั

บ 

ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต าบลคลอง

เกลืออ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120 

- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / 

โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (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 ตวัอยา่งและคูม่ือการกรอก 

ล าดั

บ 

ชื่อแบบฟอรม์ 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
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ชื่อกระบวนงาน:การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจาก

ข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขท่ีซ้ ากัน 

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:ส านักบริหารการทะเบียนกรมการ

ปกครองส านักบริหารการทะเบียน 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจ้ง 

กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวขอ้ง: 

 

1)ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวม

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551 

ระดบัผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นทีใ่ห้บรกิาร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบงัคบั/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมลูสถติิของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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ชื่ออา้งองิของคู่มอืประชาชน:การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิด

ไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขท่ีซ้ ากันส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 

05:34 / กนกอรเสตะพันธ์ 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือ

ส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


