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คู่มือสําหรับประชาชน: การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้ แก่ บุคคลบนพืน้ ที่สูง
พ.ศ.2543
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลภูผาม่าน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้ แก่บคุ คลบนพื ้นที่สงู พ.ศ.2543
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสํานักทะเบี ยนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บคุ คลบน
พืน้ ที ส่ ูงพ.ศ.2543
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 81
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 279
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 13
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร
ให้ แก่บคุ คลบนพื ้นที่สงู พ.ศ.2543 08/06/2558 14:41
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1)
สถานที่ให้ บริการสํานักทะเบี ยนท้องถิ่ นเทศบาลตําบลภูผาม่าน ตัง้ อยู่ทีว่ ่าการอําเภอภูผาม่าน ต.ภูผาม่าน อ.
ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทร.043396383 (แห่งท้องทีท่ ีผ่ นู้ นั้ มี ภูมิลําเนาในปัจจุบนั หรื อได้จดั ทําทะเบียน
ประวัติ)/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
บุคคลที่จะยื่นคําขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุตงแต่
ั ้ 20 ปี บริบรู ณ์ขึ ้นไปกรณีอายุตํ่ากว่า 20 ปี ให้ บดิ ามารดาหรื อ
ผู้ปกครองยื่นคําขอแทน
ต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
1. เป็ นชาวไทยภูเขา 9 เผ่าคือกะเหรี่ ยงม้ งเมี่ยนอาข่าลาหูล่ ีซูลวั ะขมุและมลาบรี ทีมีสญ
ั ชาติไทยตามกฎหมายว่าด้ วย
สัญชาติกล่าวคือเกิดในประเทศไทยระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 เป็ นบุคคลสัญชาติไทย
เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ เป็ นอย่างอื่น
2.อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ซงึ่ เป็ นที่อยูข่ องชาวเขาเผ่าต่างๆและชนกลุม่ น้ อยในจังหวัดต่างๆ 20 จังหวัดคือกาญจนบุรี
กําแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่ตากน่านประจวบคีรีขนั ธ์พะเยาพิษณุโลกเพชรบุรีเพชรบูรณ์แพร่แม่ฮอ่ งสอนราชบุรีเลย
ลําปางลําพูนสุโขทัยสุพรรณบุรีอทุ ยั ธานี
หมายเหุต
1)ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือบริการ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วทังนี
้ ้ในกรณีที่คําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วนและ/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุ
ให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าวมิ
เช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละทิ ้งคําขอโดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและ
จะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
2) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั พิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ยื่นคําขอลงรายการยื่นคํา 1 วันทําการ
ขอลงรายการสถานะบุคคล
ในทะเบียนราษฎรตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

สอบสวนพยานพร้ อมเสนอ
ความเห็นให้ นายอําเภอ
พิจารณา

29 วันทําการ สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

-

การพิจารณา

นายอําเภอพิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต

30 วันทําการ สํานักทะเบียน
อําเภอ

-

การพิจารณา

- กรณีที่มีคําสัง่ อนุญาตนาย 5 วันทําการ
ทะเบียนส่งเรื่ องให้ สํานัก
ทะเบียนกลางตรวจสอบ
เพื่อกําหนดเลขบัตร
ประจําตัวประชาชนและ
แจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่น
คําขอทราบเป็ นหนังสือ
- กรณีที่มีคําสัง่ ไม่อนุญาต
ให้ แจ้ งเหตุผลดังกล่าวด้ วย

การพิจารณา

สํานักทะเบียนกลาง
10 วันทําการ สํานักบริหารการ ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ทะเบียน
ผลการพิจารณาอนุญาต
ของนายอําเภอและกําหนด
เลขบัตรประจําตัวประชาชน

การพิจารณา

สํานักทะเบียนทะเบียน
5 วันทําการ
กลางแจ้ งผลการกําหนดเลข
บัตรประจําตัวประชาชน
- สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนท้ องถิ่นแจ้ งผู้
ยื่นคําขอเพิ่มชื่อเข้ าใน

4)

5)

6)

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา
2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

-

กรมการปกครอง -
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ทะเบียนบ้ าน (ท.ร.14)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 80 วันทําการ
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1
เอกสารทาง
ทะเบียนราษฎร
หรื อเอกสารอื่นที่
จัดทําตามมติ
คณะรัฐมนตรี
เช่นเอกสารที่
ได้ รับจากการ
สํารวจตรวจสอบ
1) และการจด
ทะเบียนราษฎร
ชาวเขา
(ท.ร.ช.ข.1) เมื่อ
ระหว่างปี
พ.ศ.2512-2513
(ในกรณีที่ได้ รับ
การจัดทํา
เอกสารดังกล่าว)
2) สูตบิ ตั ร
กรมการปกครอง 1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
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ที่

3)

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
เอกสารต่างๆที่ กรมการปกครอง
ทางราชการออก
ให้ เช่นใบรับแจ้ ง
การเกิดหนังสือ
รับรองการเกิด
เอกสารที่ได้ รับ จากการทําการ
สํารวจข้ อมูล
ประชากรชาวเขา
ตามโครงการที่
คณะรัฐมนตรี
อนุมตั เิ มื่อวันที่
24 เมษายน
พ.ศ.2527
ระหว่าง
พ.ศ.2528-2531
(ทะเบียนสํารวจ
บัญชีบคุ คลใน
บ้ าน) ซึง่ กรม
ประชาสงเคราะห์
และหน่วยงาน
ั การ
ในสังกัดให้
รับรอง (ในกรณี
ที่ได้ รับการจัดทํา
เอกสารดังกล่าว)
เอกสารที่ได้ รับ กรมการปกครอง
จากการจัดทํา
ทะเบียนบุคคล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ถูกต้ อง)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
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ที่

6)

7)

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ตามโครงการ
ทะเบียนประวัติ
ชุมชนบนพื ้นที่สงู
พ.ศ.2542 (ใน
กรณีที่ได้ รับการ
จัดทําเอกสาร
ดังกล่าว)
แบบสํารวจเพื่อ กรมการปกครอง
จัดทําทะเบียน
สําหรับบุคคลที่
ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน (แบบ
89) (ในกรณีที่
ได้ รับการจัดทํา
เอกสารดังกล่าว)
กรมการปกครอง
ทะเบียนบ้ าน
(ท.ร.13)
เอกสารที่ได้ รับ กรมการปกครอง
จากการจัดทํา
ทะเบียนราษฎร
ตามโครงการ
จัดทําเลข
ประจําตัว
ประชาชนที่
คณะรัฐมนตรี มี
มติอนุมตั เิ มื่อ
วันที่ 20
กรกฎาคม
พ.ศ.2525 (ใน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
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ที่

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
กรณีที่ได้ รับการ
จัดทําเอกสาร
ดังกล่าว)
เอกสารที่ได้ รับ กรมการปกครอง
จากการจัดทํา
ทะเบียนประวัติ
และบัตร
ประจําตัวบุคคล
บนพื ้นที่สงู ตาม
โครงการที่
คณะรัฐมนตรี
อนุมตั เิ มื่อวันที่ 5
มิถนุ ายน
พ.ศ.2533
ระหว่าง
พ.ศ.2533-2534
(ในกรณีที่ได้ รับ
การจัดทํา
เอกสารดังกล่าว)

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
รูปถ่ายขนาด 2
นิ ้วจํานวน 1 รูป
หลักฐานอื่นๆ
(ถ้ ามี) เช่นผล
ตรวจทาง
พันธุกรรม

-

1

-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

หลักฐานการลง
รายการสัญชาติ
ไทยของบิดาหรื อ
ของมารดา
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
หมายเหตุ(โทร 1567)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน สํานักงานเทศบาลตําบลภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทร.043396022
3) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คําร้ องขอลงรายการในทะเบียนบ้ านตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้ วยการพิจารณาลงรายการสถานะ
บุคคลในทะเบียนราษฎรให้ แก่บคุ คลบนพื ้นที่สงู พ.ศ.2543
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
สุกญ
ั ญาดีด้วยชาติ
วิเชียรชิดชนกนารถ
ANUSORN JIRAPITAK
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