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คูมือสําหรับประชาชน: การแกไขรายการ กรณีแกไขกลุมชาติพันธุหรือกลุมของชนกลุมนอย เนื่องจากเปนรายการ
ท่ีไมถูกตองตามขอเท็จจริง

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย

1. ช่ือกระบวนงาน: การแกไขรายการ กรณีแกไขกลุมชาติพันธุหรือกลุมของชนกลุมนอย เนื่องจากเปนรายการท่ีไมถูกตอง
ตามขอเท็จจริง

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัติ
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5

พ.ศ. 2551

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

10.ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 18/07/2015 23:22 การแกไขรายการ กรณีแกไขกลุมชาติ
พันธุหรือกลุมของชนกลุมนอย เนื่องจากเปนรายการท่ีไมถูกตองตามขอเท็จจริง เทศบาลตําบลชองลม

11.ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลชองลม

(ตั้งอยูบริเวณชั้น 1 ท่ีวาการอําเภอลานกระบือ) โทรศัพท 0 5576 9614
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)

2) สถานท่ีใหบริการ สํานักทะเบียนทองถ่ินท่ีจัดทําทะเบียนประวัติหรือมีชื่อในทะเบียนบาน
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)
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12.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
รายการกลุมชาติพันธุหรือกลุมของชนกลุมนอยหรือกลุมของบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน ขอเท็จจริงไมถูกตอง
เนื่องจากผูรองแจงวาตนมิใชกลุมชาติพันธุหรือเปนกลุมคนตางดาวตามท่ีนายทะเบียนบันทึกไว ตองสอบสวนพยานบุคคลท่ี
เปนชนกลุมนอยชาติพันธุเดียวกันหรือเปนกลุมบุคคลเดียวกันกับผูรอง จํานวน 3 คน เพ่ือใหการรับรอง
หมายเหตุ

1) ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว

2) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได
เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ียื่นเพ่ิมเติมโดยผูยื่นคําขอจะตอง
ดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิง
คําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรอง
ดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน

3) ข้ันตอนของการสอบสวนขอเท็จจริง หากผลการสอบสวนไมปรากฏขอเท็จจริงท่ีชัดเจน อาจตองสงเรื่องให
คณะกรรมการหมูบานหรือคณะกรรมการชุมชนรับรอง ระยะเวลาตองขยายเพ่ิมข้ึน

4) เจาหนาท่ีจะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ ตามมาตรา 10
แหง พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
13.ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน / หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 1) ยื่นคํารองและจัดทํา
คํารองตามแบบพิมพ
ท.ร.31
2) ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน

1 วันทําการ สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน

-

2) การพิจารณา 1) สอบสวนขอเท็จจริงใน
พ้ืนท่ีเพ่ือพิสูจนยืนยันสถานะ
บุคคล
2) รวบรวมพยานหลักฐาน
พรอมความเห็นเสนอ
นายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต
พิจารณา

10 วัน
ทําการ

สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน

-

3) การพิจารณา นายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต
พิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ

5 วันทําการ สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน

-

4) การพิจารณา -กรณีท่ีมีคําสั่งอนุมัติ
นายทะเบียนสงเรื่องใหสํานัก
ทะเบียนกลางเพ่ือแกไข

7 วันทําการ สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถ่ิน

-
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ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน / หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หมายเหตุ

รายการกลุมชาติพันธุ
กําหนดเลขกลุมใหม /เปด
ระบบบันทึกแกไขรายการ
กลุมท่ีสํารวจในฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎร (แลวแต
กรณี) และแจงผลการ
พิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบ
เปนหนังสือ
-กรณีท่ีมีคําสั่งไมอนุมัติ
ใหแจงเหตุผลดังกลาวดวย

5) การพิจารณา -สํานักทะเบียนกลาง
ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ผลการพิจารณาอนุมัติของ
นายทะเบียน และ
ดําเนินการแกไขรายการกลุม
ชาติพันธุ กําหนดเลขกลุม
ใหม/เปดระบบแกไขรายการ
กลุมท่ีสํารวจในฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎร (แลวแต
กรณี)

12 วัน
ทําการ

สํานักบริหาร
การทะเบียน

-

6) การพิจารณา -สํานักทะเบียนกลาง แจงผล
การดําเนินการแกไขรายการ
กลุมชาติพันธุ กําหนดเลข
กลุมใหม/เปดระบบแกไข
รายการกลุมท่ีสํารวจใน
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
(แลวแตกรณี)
-สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน แจงผูยื่นคํา
ขอมาดําเนินการปรับปรุง
เอกสารหลักฐานในการแสดง
ตัวของตนเองใหถูกตอง
ตรงกัน/จัดทําบัตรประจําตัว
(แลวแตกรณี)

5 วันทําการ สํานักบริหาร
การทะเบียน

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 40 วันทําการ
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14.งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน

15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) ทะเบียนประวัติชน
กลุมนอย/แบบ
สํารวจเพ่ือจัดทํา
ทะเบียนประวัติ
บุคคลท่ีไมมีสถานะ
ทางทะเบียน (แบบ
89)

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง)

2) บัตรประจําตัวคนซึ่ง
ไมมีสัญชาติไทย/บัตร
ประจําตัวบุคคลท่ีไม
มีสถานะทางทะเบียน

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง)

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) เอกสารอ่ืนซึ่งมีรูป
ถายท่ีทางราชการ
ออกให (ถามี) เชน
หนังสือรับรองการ
เกิด หลักฐาน
การศึกษา  หลักฐาน
การปลอยตัวคุมขัง
ฯลฯ

- 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง)

2) ทะเบียนบานและ
บัตรประจําตัว
ประชาชนของพยาน
ผูรับรองตัวบุคคล

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง)

16.คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม

หมายเหตุ -
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17.ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี

ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
โทรศัพท 0 5574 1666 7 ตอ 100 หรือทางเว็บไซต www.chonglom.go.th
หรือทางตูรับเรื่องรองเรียน ณ สํานักงานเทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
หมายเหตุ -

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมอําเภอ
หมายเหตุ (โทร 1567)

3) ชองทางการรองเรียน สํานักบริหารการทะเบียน 59 หมูท่ี 11 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150
หมายเหตุ (โทร 1548 (สายดวน) /http://www.bora.dopa.go.th)

4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th
ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

19. หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 21/07/2558
สถานะ เผยแพรบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ

จังหวัดกําแพงเพชร สถ.มท.
อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีตําบลชองลม
เผยแพรโดย เทศบาลตําบลชองลม


