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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรแก้ ไขรำยกำรบ้ ำนกรณีมีรำยกำรบ้ ำนผิดไปจำกข้ อเท็จจริงหรือบ้ ำนเลขที่ซำ้ กัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักทะเบียนท้ องถิ่นเทศบาลตาบลตาพระยา อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ ว 27180
ชื่อกระบวนงำน : การแก้ ไขรายการบ้ านกรณีมีรายการบ้ านผิดไปจากข้ อเท็จจริงหรื อบ้ านเลขที่ซ ้ากัน
หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน : สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ ง
กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง :
ระเบียบสำนักทะเบี ยนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติ มถึงฉบับที ่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร : ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การแก้ ไขรายการบ้ านกรณีมีรายการบ้ านผิดไปจาก
ข้ อเท็จจริงหรื อบ้ านเลขที่ซ ้ากัน (ระเบียบฯข้ อ 36 และข้ อ 39) 02/06/2558 14:20
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สำนักทะเบียนท้องถิ่ นเทศบำลตำบลตำพระยำ เลขที ่ 976 หมู่ที่ 1 อำเภอตำพระยำ จังหวัด
สระแก้ว 27180 เบอร์ โทรศัพท์ 037269234
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้แจ้ งได้ แก่เจ้ าบ้ านหรื อผู้ได้ รับมอบหมาย
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้ งเป็ นไปโดยมิชอบด้ วยกฎหมายระเบียบหรื อโดยอาพรางหรื อโดยมีรายการข้ อความ
ผิดจากความเป็ นจริงให้ นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้ อมและพิจารณา
ให้ แล้ วเสร็จภายใน 15วัน
1.
2.
3.
4.
5.
1)
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(2) กรณีที่มีความซับซ้ อนหรื อข้ อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ขิ ้ อกฎหมายหรื อการตรวจสอบเอกสารสาคัญต้ อง
ดาเนินการหารื อมายังสานักทะเบียนกลางให้ ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จภายใน 90 วัน (ทังนี
้ ้การหารื อต้ องส่งให้ สานัก
ทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัดเพื่อส่งให้ สานักทะเบียนกลางเพื่อตอบ
ข้ อหารื อดังกล่าวต่อไป
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงำนที่
กำรบริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ องคาขอและ 1 วัน
สานักทะเบียน ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
อาเภอ/สานัก
1)
ประกอบพิจารณาใน
ทะเบียนท้ องถิ่น
เบื ้องต้ น
เทศบาลตาบล
ตาพระยา
การพิจารณา
สอบสวนข้ อเท็จจริงพยาน 5 วัน
สานักทะเบียน เอกสารพยานบุคคลและ
อาเภอ/สานัก
2)
พยานแวดล้ อมและรวบรวม
ทะเบียนท้ องถิ่น
ความเห็นเพื่อเสนอให้ นาย
เทศบาลตาบล
ทะเบียนพิจารณา
ตาพระยา
การพิจารณา
นายทะเบียนพิจารณารับ 1 วัน
สานักทะเบียน แจ้ ง/ไม่รับแจ้ งและแจ้ งผล
อาเภอ/สานัก
3)
การพิจารณา
ทะเบียนท้ องถิ่น
เทศบาลตาบล
ตาพระยา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
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15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 1
1)
ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

หมำยเหตุ

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนฉบับเจ้ ำบ้ ำ
นท.ร. 14
หนังสือมอบ
อำนำจและบัตร
ประจำตัว
ประชำชนผ้ ู
มอบอำนำจ

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท้ องถิ่น
-

1

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สำนักทะเบียนท้องถิ่ นเทศบำลตำบลตำพระยำ เลขที ่ 976 หมู่ที่ 1 อำเภอตำพระยำ
จังหวัดสระแก้ว 27180 เบอร์ โทรศัพท์ 037269234 หรื อ www.taphraya.go.th
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักงานเทศบาลตาบลตาพระยาอาเภอตาพระยา เลขที่ 99 หมูท่ ี่ 1 อาเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ ว 27180 เบอร์ โทรศัพท์ 037269066หรื อ www.taphraya.go.th
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรมอาเภอตาพระยา เบอร์ โทรศัพท์ 037269070
4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ ว เบอร์ โทรศัพท์ 037425575
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5)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
-

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

21/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
สุเมธ แสนคาวงษ์
นายกเทศมนตรี ตาบลตาพระยา
สานักทะเบียนนท้ องถิ่นเทศบาลฯ

