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คู่มือสําหรับประชาชน: การแก้ ไขรายการกรณีแก้ ไขกลุ่มชาติพนั ธุ์หรื อกลุ่มของชนกลุ่มน้ อยเนื่องจากเป็ น
รายการที่ไม่ ถูกต้ องตามข้ อเท็จจริง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอุทยั อําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแก้ ไขรายการกรณีแก้ ไขกลุม่ ชาติพนั ธุ์หรื อกลุม่ ของชนกลุม่ น้ อยเนื่องจากเป็ นรายการที่ไม่
ถูกต้ องตามข้ อเท็จจริ ง
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลอุทยั อําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่ มเติ มถึงฉบับที ่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การแก้ ไขรายการกรณีแก้ ไขกลุม่ ชาติพนั ธุ์หรื อกลุม่ ของชนกลุม่ น้ อยเนื่องจากเป็ น
รายการที่ไม่ถกู ต้ องตามข้ อเท็จจริงเทศบาลตําบลอุทยั สําเนาคูม่ ือประชาชน 26/07/2015 11:04
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสํานักทะเบี ยนท้องถิ่ นเทศบาลตําบลอุทยั อําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13210
โทร. 0-3535-6199
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
รายการกลุม่ ชาติพนั ธุ์หรื อกลุม่ ของชนกลุม่ น้ อยหรื อกลุม่ ของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนข้ อเท็จจริงไม่ถกู ต้ อง
เนื่องจากผูร้องแจ้ งว่าตนมิใช่กลุม่ ชาติพนั ธุ์หรื อเป็ นกลุม่ คนต่างด้ าวตามที่นายทะเบียนบันทึกไว้ ต้องสอบสวนพยาน
บุคคลที่เป็ นชนกลุม่ น้ อยชาติพนั ธุ์เดียวกันหรื อเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกันกับผู้ร้องจํานวน 3 คนเพื่อให้ การรับรอง
หมายเหตุ
1) ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้ อง
ดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละ
ทิ ้งคําขอโดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) ขันตอนของการสอบสวนข้
้
อเท็จจริงหากผลการสอบสวนไม่ปรากฏข้ อเท็จจริ งที่ชดั เจนอาจต้ องส่งเรื่ องให้
คณะกรรมการหมูบ่ ้ านหรื อคณะกรรมการชุมชนรับรองระยะเวลาต้ องขยายเพิ่มขึ ้น
4) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

1) ยื่นคําร้ องและจัดทําคํา 1 วันทําการ
ร้ องตามแบบพิมพ์ท.ร.31
2) ตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ องของเอกสาร
หลักฐาน

การพิจารณา

1) สอบสวนข้ อเท็จจริงใน
พื ้นที่เพื่อพิสจู น์ยืนยัน
สถานะบุคคล

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบล อุทยั อําเภออุทยั
จังหวัด
พระนครศรี อยุธย
า

10 วันทําการ เทศบาลตําบล
อุทยั อําเภออุทยั
จังหวัด

-
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ที่

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

นายอําเภอ/ผู้อํานวยการ
เขตพิจารณาอนุมตั หิ รื อไม่
อนุมตั ิ

5 วันทําการ

การพิจารณา

-กรณีที่มีคําสัง่ อนุมตั นิ าย 7 วันทําการ
ทะเบียนส่งเรื่องให้ สํานัก
ทะเบียนกลางเพื่อแก้ ไข
รายการกลุม่ ชาติพนั ธุ์
กําหนดเลขกลุม่ ใหม่ /เปิ ด
ระบบบันทึกแกไ◌้ขรายการ
กลุม่ ที่สาํ รวจในฐานข้ อมูล
ทะเบียนราษฎร (แล้ วแต่
กรณี) และแจ้ งผลการ
พิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอ
ทราบเป็ นหนังสือ
-กรณีที่มีคําสัง่ ไม่อนุมตั ใิ ห้
แจ้ งเหตุผลดังกล่าวด้ วย

การพิจารณา

-สํานักทะเบียนกลาง
12 วันทําการ สํานักบริหารการ ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ทะเบียน
ผลการพิจารณาอนุมตั ขิ อง
นายทะเบียนและ
ดําเนินการแก้ ไขรายการ

ประเภทขัน้ ตอน

3)

4)

5)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

เทศบาลตําบล อุทยั อําเภออุทยั
จังหวัด
พระนครศรี อยุธย
า
เทศบาลตําบล อุทยั อําเภออุทยั
จังหวัด
พระนครศรี อยุธย
า

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การพิจารณา

6)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

-สํานักทะเบียนกลางแจ้ งผล 5 วันทําการ
การดําเนินการแก้ ไข
รายการกลุม่ ชาติพนั ธุ์
กําหนดเลขกลุมุ่ ใหม่/เปิ ด
ระบบแก้ ไขรายการกลุม่ ที่
สํารวจในฐานข้ อมูล
ทะเบียนราษฎร (แล้ วแต่
กรณี)
-สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนท้ องถิ่นแจ้ งผู้
ยื่นคําขอมาดําเนินการ
ปรับปรุงเอกสารหลักฐานใน
การแสดงตัวของตนเองให้
ถูกต้ องตรงกัน/จัดทําบัตร
ประจําตัว (แล้ วแต่กรณี)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักบริหารการ ทะเบียน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 40 วันทําการ
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ
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ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ทะเบียนประวัติ กรมการปกครอง
ชนกลุม่ น้ อย/
แบบสํารวจเพื่อ
จัดทําทะเบียน
ประวัตบิ คุ คลที่
ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน (แบบ
89)
บัตรประจําตัวคน กรมการปกครอง
ซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติ
ไทย/บัตร
ประจําตัวบุคคล
ที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
เอกสาร
สําเนา

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
เอกสารอื่นซึง่ มี รูปถ่ายที่ทาง
ราชการออกให้
(ถ้ ามี) เช่น
หนังสือรับรอง
การเกิดหลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานการ
ปล่อยตัวคุมขัง
ฯลฯ
ทะเบียนบ้ านและ กรมการปกครอง

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนสํานักทะเบียนท้ องถิ่นเทศบาลตําบลอุทยั อําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13210
โทร. 0-3535-6199
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

07/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลอุทยั อําเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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