คู่มือสําหรับประชาชน: การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้ แก่ บุคคล
บนพืนทีสูงพ.ศ.2543
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้ แก่บคุ คลบนพืนทีสูงพ.ศ.2543
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน
(กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิ จารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บคุ คล
บนพืนทีสูงพ.ศ.2543
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 81
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 279
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 13
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้ แก่บคุ คลบนพืนทีสูง
พ.ศ. 2543 เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ งานทะเบียนเทศบาลตําบลยางฮอม โทรศัพท์ 053-797129
ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเหตุ ตัง ณ ทีว่าการอําเภอขุนตาลจังหวัดเชี ยงราย
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
บุคคลทีจะยืนคําขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุตงแต่
ั 20 ปี บริบรู ณ์ขนไปกรณี
ึ
อายุตํากว่า 20 ปี ให้ บิดามารดา
หรือผู้ปกครองยืนคําขอแทนต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี
1. เป็ นชาวไทยภูเขา 9 เผ่าคือกะเหรียงม้ งเมียนอาข่าลาหู่ลีซูลวั ะขมุและมลาบรีทีมีสญ
ั ชาติไทยตามกฎหมายว่าด้ วย
สัญชาติกล่าวคือเกิดในประเทศไทยระหว่างวันที 10 เมษายน 2546 ถึงวันที 13 ธันวาคม 2515 เป็ นบุคคลสัญชาติไทย
เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ เป็ นอย่างอืน
2.อาศัยอยู่ในพืนทีซึงเป็ นทีอยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆและชนกลุม่ น้ อยในจังหวัดต่างๆ 20 จังหวัดคือกาญจนบุรี
กําแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่ตากน่านประจวบคีรีขนั ธ์พะเยาพิษณุโลกเพชรบุรีเพชรบูรณ์แพร่แม่ฮ่องสอนราชบุรีเลย
ลําปางลําพูนสุโขทัยสุพรรณบุรีอทุ ยั ธานี
หมายเหตุ
1)ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริมระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือบริการ
ประชาชนเรียบร้ อยแล้ วทังนีในกรณีทีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุ
ให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานทีต้ องยืน
เพิมเติมโดยผู้ยืนคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรือยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดในบันทึกดังกล่าวมิ
เช่นนันจะถือว่าผู้ยืนคําขอละทิงคําขอโดยเจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรือผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและ
จะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ืนคําขอหรือผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
2) เจ้ าหน้ าทีจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับตังแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ยืนคําขอลงรายการยืนคํา 1 วันทําการ เทศบาลตําบล ตัง ณ ทีว่าการ
ขอลงรายการสถานะบุคคล
ยางฮอมอําเภอ อําเภอขุนตาล
1)
ในทะเบียนราษฎรตามแบบ
ขุนตาลจังหวัด จังหวัดเชียงราย
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เชียงราย
โทรศัพท์
(งานทะเบียน) 053-797129
2) การพิจารณา
สอบสวนพยานพร้ อมเสนอ 15 วันทําการ นายอําเภอขุน งานทะเบียน
ความเห็นให้ นายอําเภอ
ตาล
อําเภอขุนตาล
พิจารณา
จังหวัดเชียงราย
053-797129

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
20 วันทําการ นายอําเภอขุน
ตาล
ระยะเวลา
ให้ บริการ

3)

การพิจารณา

นายอําเภอพิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต

4)

การพิจารณา

5)

การพิจารณา

6)

การพิจารณา

- กรณีทีมีคําสังอนุญาตนาย 5 วันทําการ
ทะเบียนส่งเรืองให้ สํานัก
ทะเบียนกลางตรวจสอบ
เพือกําหนดเลขบัตร
ประจําตัวประชาชนและ
แจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ยู ืน
คําขอทราบเป็ นหนังสือ
- กรณีทีมีคําสังไม่อนุญาต
ให้ แจ้ งเหตุผลดังกล่าวด้ วย
สํานักทะเบียนกลาง
10 วันทําการ
ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ผลการพิจารณาอนุญาต
ของนายอําเภอและกําหนด
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
สํานักทะเบียนทะเบียน
5 วันทําการ
กลางแจ้ งผลการกําหนดเลข
บัตรประจําตัวประชาชน
- สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนท้ องถินแจ้ งผู้
ยืนคําขอเพิมชือเข้ าใน
ทะเบียนบ้ าน (ท.ร.14)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 80 วันทําการ

นายอําเภอขุน
ตาล

นายอําเภอขุน
ตาล

เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย
(งานทะเบียน)

หมายเหตุ

งานทะเบียน
อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์
053-797129
งานทะเบียน
อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์
053-797129

งานทะเบียน
อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์
053-797129
ตัง ณ ทีว่าการ
อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์
053-797129

13. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ ว 30 วัน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

2)
3)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

เอกสารทาง
ทะเบียนราษฎร
หรือเอกสารอืนที
จัดทําตามมติ
คณะรัฐมนตรี
เช่นเอกสารที
ได้ รับจากการ
สํารวจตรวจสอบ
และการจด
ทะเบียนราษฎร
ชาวเขา
(ท.ร.ช.ข.1) เมือ
ระหว่างปี
พ.ศ.2512-2513
(ในกรณีทีได้ รบั
การจัดทํา
เอกสารดังกล่าว)
สูติบตั ร
กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1

1

ฉบับ

เอกสารต่างๆที กรมการปกครอง
ทางราชการออก
ให้ เช่นใบรับแจ้ ง
การเกิดหนังสือ
รับรองการเกิด

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

ที

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
เอกสารทีได้ รับ
จากการทําการ
สํารวจข้ อมูล
ประชากรชาวเขา
ตามโครงการที
คณะรัฐมนตรี
อนุมตั ิเมือวันที
24 เมษายน
พ.ศ.2527
ระหว่าง
พ.ศ.2528-2531
(ทะเบียนสํารวจ
บัญชีบคุ คลใน
บ้ าน) ซึงกรม
ประชาสงเคราะห์
และหน่วยงาน
ั การ
ในสังกัดให้
รับรอง (ในกรณี
ทีได้ รับการจัดทํา
เอกสารดังกล่าว)
เอกสารทีได้ รับ กรมการปกครอง
จากการจัดทํา
ทะเบียนบุคคล
ตามโครงการ
ทะเบียนประวัติ
ชุมชนบนพืนทีสูง
พ.ศ.2542 (ใน
กรณีทีได้ รับการ
จัดทําเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

ที
6)

7)
8)

9)

กรมการปกครอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

กรมการปกครอง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
แบบสํารวจเพือ
จัดทําทะเบียน
สําหรับบุคคลที
ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน (แบบ
89) (ในกรณีที
ได้ รับการจัดทํา
เอกสารดังกล่าว)
ทะเบียนบ้ าน
(ท.ร.13)
เอกสารทีได้ รับ
จากการจัดทํา
ทะเบียนราษฎร
ตามโครงการ
จัดทําเลข
ประจําตัว
ประชาชนที
คณะรัฐมนตรีมี
มติอนุมตั ิเมือ
วันที 20
กรกฎาคม
พ.ศ.2525 (ใน
กรณีทีได้ รับการ
จัดทําเอกสาร
ดังกล่าว)
เอกสารทีได้ รับ
จากการจัดทํา
ทะเบียนประวัติ
และบัตร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

1

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ประจําตัวบุคคล
บนพืนทีสูงตาม
โครงการที
คณะรัฐมนตรี
อนุมตั ิเมือวันที 5
มิถนุ ายน
พ.ศ.2533
ระหว่าง
พ.ศ.2533-2534
(ในกรณีทีได้ รบั
การจัดทํา
เอกสารดังกล่าว)
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม

ที
1)
2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
รูปถ่ายขนาด 2
นิวจํานวน 1 รูป
หลักฐานอืนๆ
(ถ้ ามี) เช่นผล
ตรวจทาง
พันธุกรรม
หลักฐานการลง
รายการสัญชาติ
ไทยของบิดาหรือ
ของมารดา

15. ค่ าธรรมเนียม
ไม่ เสียค่าธรรมเนียม

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

16. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน งานทะเบียนเทศบาลตําบลยางฮอม โทรศัพท์ 053-797129
หมายเหตุ ตัง ณ ทีว่าการอําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
2) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th
ตูป้ ณ.1111 เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300

