คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแก้ไขรำยกำร กรณีแก้ไขกลุ่มชำติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย
เนื่องจำกเป็นรำยกำรที่ไม่ถูกต้องตำมข้อเท็จจริง
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลเมืองพระประแดง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
รายการกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ข้อเท็จจริงไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู
ร้องแจ้งว่าตนมิใช่กลุ่มชาติพันธุ์หรือเป็นกลุ่มคนต่างด้าวตามที่นายทะเบียนบันทึกไว้ ต้องสอบสวนพยานบุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อย
ชาติพันธุ์เดียวกันหรือเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ร้อง จานวน 3 คน เพื่อให้การรับรอง
หมายเหตุ
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้ว
2) กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะ
จัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่น
คาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับ
มอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
3) ขั้นตอนของการสอบสวนข้อเท็จจริง หากผลการสอบสวนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจน อาจต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนรับรอง ระยะเวลาต้องขยายเพิ่มขึ้น
4) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพระประแดง เลขที่ 1 ถนน
พระยาพายัพพิริยะกิจ ตาบลตลาด อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถำนที่ให้บริกำร
สานักทะเบียนท้องถิ่นที่จัดทาทะเบียนประวัติหรือมีชื่อในทะเบียน
บ้าน /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 40 วันทาการ
ลำดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
1) ยื่นคาร้องและจัดทาคาร้องตามแบบพิมพ์ ท.ร.31
2) ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
1) สอบสวนข้อเท็จจริงในพื้นที่เพื่อพิสูจน์ยืนยันสถานะบุคคล
2) รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายอาเภอ/
ผู้อานวยการเขตพิจารณา
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
นายอาเภอ/ผู้อานวยการเขตพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ

ระยะเวลำ
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

10 วันทาการ

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

5 วันทาการ

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

ลำดับ
4)

5)

6)

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
-กรณีที่มีคาสั่งอนุมัติ นายทะเบียนส่งเรื่องให้สานักทะเบียน
กลางเพื่อแก้ไขรายการกลุ่มชาติพันธุ์ กาหนดเลขกลุ่มใหม่ /เปิด
ระบบบันทึกแกไขรายการกลุ่มที่สารวจในฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร (แล้วแต่กรณี) และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอ
ทราบเป็นหนังสือ
-กรณีที่มีคาสั่งไม่อนุมัติ ให้แจ้งเหตุผลดังกล่าวด้วย
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
-สานักทะเบียนกลางตรวจสอบหลักฐานเอกสาร ผลการพิจารณา
อนุมัติของนายทะเบียน และดาเนินการแก้ไขรายการกลุ่มชาติ
พันธุ์ กาหนดเลขกลุมใหม่/เปิดระบบแก้ไขรายการกลุ่มที่สารวจ
ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (แล้วแต่กรณี)
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
-สานักทะเบียนกลาง แจ้งผลการดาเนินการแก้ไขรายการกลุ่ม
ชาติพันธุ์ กาหนดเลขกลุมใหม่/เปิดระบบแก้ไขรายการกลุ่มที่
สารวจในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (แล้วแต่กรณี)
-สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียนท้องถิ่น แจ้งผู้ยื่นคาขอมา
ดาเนินการปรับปรุงเอกสารหลักฐานในการแสดงตัวของตนเอง
ให้ถูกต้องตรงกัน/จัดทาบัตรประจาตัว (แล้วแต่กรณี)
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

7 วันทาการ

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

12 วันทาการ

สานักบริหารการทะเบียน

5 วันทาการ

สานักบริหารการทะเบียน

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
ทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อย/แบบสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ
บุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน (แบบ 89)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
2)
บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย/บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มี
สถำนะทำงทะเบียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3)
เอกสำรอื่นซึ่งมีรูปถ่ำยที่ทำงรำชกำรออกให้ (ถ้ำมี) เช่น หนังสือ
รับรองกำรเกิด หลักฐำนกำรศึกษำ หลักฐำนกำรปล่อยตัวคุมขัง
ฯลฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
4)
ทะเบียนบ้ำนและบัตรประจำตัวประชำชนของพยำนผู้รับรองตัว
บุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

กรมการปกครอง

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

(หมายเหตุ: -)
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
(หมายเหตุ: (โทร 1567))
2)
สานักบริหารการทะเบียน 59 หมู่ที่ 11 ตาบลบึงทองหลางอาเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานี 12150
(หมายเหตุ: (โทร 1548 (สายด่วน) /http://www.bora.dopa.go.th))
3)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริง
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ : 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง สาเนาคู่มือประชาชน 22/08/2015 13:29
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
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