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คูมือสําหรับประชาชน : การแกไขรายการกรณีแกไขกลุมชาติพันธุหรือกลุมของชนกลุมนอยเนื่องจากเปนรายการท่ีไม
ถูกตองตามขอเท็จจริง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลตําบลหนองรี อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การแกไขรายการกรณีแกไขกลุมชาติพันธุหรือกลุมของชนกลุมนอยเนื่องจากเปนรายการท่ีไมถูกตอง

ตามขอเท็จจริง 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลหนองรี อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุมัติ  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวขอ ง: 
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 
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6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ : สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วันทําการ 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 26/08/2015 15:09 การแกไขรายการกรณีแกไขกลุมชาติพันธุ

หรือกลุมของชนกลุมนอยเนื่องจากเปนรายการท่ีไมถูกตองตามขอเท็จจริง   
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองรี อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๖๐

หมายเลขโทรศัพท ๐๓๔-๕๘๑๐๐๘ / ติดตอดวยตนเอง  ณ  หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
รายการกลุมชาติพันธุหรือกลุมของชนกลุมนอยหรือกลุมของบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนขอเท็จจริงไมถูกตองเนื่องจากผู
รองแจงวาตนมิใชกลุมชาติพันธุหรือเปนกลุมคนตางดาวตามท่ีนายทะเบียนบันทึกไวตองสอบสวนพยานบุคคลท่ีเปนชนกลุม
นอยชาติพันธุเดียวกันหรือเปนกลุมบุคคลเดียวกันกับผูรองจํานวน 3 คนเพ่ือใหการรับรอง 
หมายเหตุ 
1) ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว 
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2) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะ
จัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ียื่นเพ่ิมเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ /
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผู
ไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
3) ข้ันตอนของการสอบสวนขอเท็จจริงหากผลการสอบสวนไมปรากฏขอเท็จจริงท่ีชัดเจนอาจตองสงเรื่องใหคณะกรรมการ
หมูบานหรือคณะกรรมการชุมชนรับรองระยะเวลาตองขยายเพ่ิมข้ึน  
4) เจาหนาท่ีจะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหงพ.ร.บ.
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ .ศ.2558 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ยื่นคํารองและจัดทําคํา
รองตามแบบพิมพท.ร.31 
2) ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
 
 

1 วันทําการ สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

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

10 วันทํา
การ 

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

นายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต
พิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ 
 

5 วันทําการ สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

-กรณีท่ีมีคําสั่งอนุมัตินาย
ทะเบียนสงเรื่องใหสํานัก
ทะเบียนกลางเพ่ือแกไข
รายการกลุมชาติพันธุ
กําหนดเลขกลุมใหม /เปด
ระบบบันทึกแกไขรายการ
กลุมท่ีสํารวจในฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎร (แลวแต

7 วันทําการ สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กรณี) และแจงผลการ
พิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบ
เปนหนังสือ 
-กรณีท่ีมีคําสั่งไมอนุมัติให
แจงเหตุผลดังกลาวดวย 
 

5) 

การพิจารณา 
 

-สํานักทะเบียนกลาง
ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ผลการพิจารณาอนุมัติของ
นายทะเบียนและดําเนินการ
แกไขรายการกลุมชาติพันธุ
กําหนดเลขกลุมใหม/เปด
ระบบแกไขรายการกลุมท่ี
สํารวจในฐานขอมูลทะเบียน
ราษฎร (แลวแตกรณี) 
 

12 วันทํา
การ 

สํานักบริหารการ
ทะเบียน 

- 

6) 

การพิจารณา 
 

-สํานักทะเบียนกลางแจงผล
การดําเนินการแกไขรายการ
กลุมชาติพันธุกําหนดเลข
กลุมใหม/เปดระบบแกไข
รายการกลุมท่ีสํารวจใน
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 
(แลวแตกรณี) 
-สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถ่ินแจงผูยื่นคํา
ขอมาดําเนินการปรับปรุง
เอกสารหลักฐานในการแสดง
ตัวของตนเองใหถูกตอง
ตรงกัน/จัดทําบัตรประจําตัว 
(แลวแตกรณี) 
 

5 วันทําการ สํานักบริหารการ
ทะเบียน 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 40 วันทําการ 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ทะเบียนประวัติ
ชนกลุมนอย/
แบบสํารวจเพ่ือ
จัดทําทะเบียน
ประวัติบุคคลท่ีไม
มีสถานะทาง
ทะเบียน (แบบ 
89) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

2) 

บัตรประจําตัวคน
ซ่ึงไมมีสัญชาติ
ไทย/บัตร
ประจําตัวบุคคลท่ี
ไมมีสถานะทาง
ทะเบียน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

เอกสารอ่ืนซ่ึงมีรูป
ถายท่ีทางราชการ
ออกให (ถามี) 
เชนหนังสือ
รับรองการเกิด
หลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานการ
ปลอยตัวคุมขัง
ฯลฯ 

- 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

2) 

ทะเบียนบานและ
บัตรประจําตัว
ประชาชนของ
พยานผูรับรองตัว
บุคคล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 
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16. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอ 

หมายเหตุ(โทร 1567) 
2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียน 59 หมูท่ี 11 ตําบลบึงทองหลางอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี 

12150 
หมายเหตุ(โทร 1548 (สายดวน) /http://www.bora.dopa.go.th) 

3) ชองทางการรองเรียนสํานักงานเทศบาลตําบลหนองรีเลขท่ี๑๑๑หมูท่ี๒ตําบลหนองรีอําเภอบอพลอยจังหวัด
กาญจนบุรี๗๑๒๒๐หมายเลขโทรศัพท๐๓๔-๖๔๖๑๖๕ 
หมายเหตุ- 

4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 


