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คู่มือสาหรับประชาชน: การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้ แก่ บุคคลบนพืน้ ทีส่ ู งพ.ศ.2543
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลท่าแลง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูงพ.ศ.2543
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลตาบลท่าแลง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีใ่ ห้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่ าด้ วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้ แก่ บุคคลบนพืน้ ที่
สูงพ.ศ.2543
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ: ส่ วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน81
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 279
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 13
10. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่
บุคคลบนพื้นที่สูงพ.ศ.2543 08/06/2558 14:41
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ สานักทะเบียนท้ องถิ่น เทศบาลตาบลท่ าแลง อาเภอท่ ายาง จังหวัดเพชรบุรี/ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ
หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ –โทรศัพท์ .0-3278-4243
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
บุคคลที่จะยืน่ คาขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุต้ งั แต่ 20 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปกรณี อายุต่ากว่า 20 ปี ให้บิดามารดาหรื อ
ผูป้ กครองยืน่ คาขอแทน
ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1. เป็ นชาวไทยภูเขา 9 เผ่าคือกะเหรี่ ยงม้งเมี่ยนอาข่าลาหู่ลีซูลวั ะขมุและมลาบรี ทีมีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
กล่าวคือเกิดในประเทศไทยระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 เป็ นบุคคลสัญชาติไทยเว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้เป็ นอย่างอื่น
2.อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ซ่ ึ งเป็ นที่อยูข่ องชาวเขาเผ่าต่างๆและชนกลุ่มน้อยในจังหวัดต่างๆ 20 จังหวัดคือกาญจนบุรีกาแพงเพชร
เชียงรายเชียงใหม่ตากน่านประจวบคีรีขนั ธ์พะเยาพิษณุ โลกเพชรบุรีเพชรบูรณ์แพร่ แม่ฮ่องสอนราชบุรีเลยลาปางลาพูน
สุ โขทัยสุ พรรณบุรีอุทยั ธานี
หมายเหุต
1)ขั้นตอนการดาเนิ นงานตามคู่มือจะเริ่ มระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริ การ
ประชาชนเรี ยบร้อยแล้วทั้งนี้ ในกรณี ที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรื อมีความบกพร่ องไม่สมบูรณ์เป็ น
เหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่ องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ตอ้ งยืน่
เพิ่มเติมโดยผูย้ นื่ คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรื อยืน่ เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิ
เช่นนั้นจะถือว่าผูย้ นื่ คาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผูย้ นื่ คาขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะ
มอบสาเนาบันทึกความบกพร่ องดังกล่าวให้ผยู ้ นื่ คาขอหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจไว้เป็ นหลักฐาน
2) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นื่ คาขอทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วนั พิจารณาแล้วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผูย้ นื่ คาขอลงรายการยืน่ คา 1 วันทาการ
ขอลงรายการสถานะบุคคล
ในทะเบียนราษฎรตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สอบสวนพยานพร้อมเสนอ 29 วันทาการ สานักทะเบียน
ความเห็นให้นายอาเภอ
ท้องถิ่น
พิจารณา

-

การพิจารณา

นายอาเภอพิจารณาอนุญาต/ 30 วันทาการ สานักทะเบียน
ไม่อนุญาต
อาเภอ

-

การพิจารณา

- กรณี ที่มีคาสั่งอนุ ญาตนาย 5 วันทาการ
ทะเบียนส่ งเรื่ องให้สานัก
ทะเบียนกลางตรวจสอบเพื่อ
กาหนดเลขบัตรประจาตัว
ประชาชนและแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผยู้ นื่ คาขอทราบ
เป็ นหนังสื อ
- กรณี ที่มีคาสั่งไม่อนุ ญาต
ให้แจ้งเหตุผลดังกล่าวด้วย

-

การพิจารณา

สานักทะเบียนกลาง
10 วันทาการ สานักบริ หารการ ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ทะเบียน
ผลการพิจารณาอนุญาตของ
นายอาเภอและกาหนดเลข
บัตรประจาตัวประชาชน

การพิจารณา

สานักทะเบียนทะเบียน
5 วันทาการ
กลางแจ้งผลการกาหนดเลข
บัตรประจาตัวประชาชน
- สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่นแจ้งผู ้
ยืน่ คาขอเพิ่มชื่ อเข้าใน

4)

5)

6)

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา
2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

กรมการปกครอง -
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)
ระยะเวลาดาเนินการรวม 80 วันทาการ
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
เอกสารทาง
1
ทะเบียนราษฎร
หรื อเอกสารอื่นที่
จัดทาตามมติ
คณะรัฐมนตรี
เช่นเอกสารที่
ได้รับจากการ
สารวจตรวจสอบ
1) และการจด
ทะเบียนราษฎร
ชาวเขา
(ท.ร.ช.ข.1) เมื่อ
ระหว่างปี
พ.ศ.2512-2513
(ในกรณี ที่ได้รับ
การจัดทาเอกสาร
ดังกล่าว)
2) สู ติบตั ร
กรมการปกครอง
1

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา

หมายเหตุ
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ที่

3)

4)

5)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

เอกสารต่างๆที่ กรมการปกครอง
ทางราชการออก
ให้เช่นใบรับแจ้ง
การเกิดหนังสื อ
รับรองการเกิด
เอกสารที่ได้รับ จากการทาการ
สารวจข้อมูล
ประชากรชาวเขา
ตามโครงการที่
คณะรัฐมนตรี
อนุมตั ิเมื่อวันที่
24 เมษายน
พ.ศ.2527
ระหว่าง
พ.ศ.2528-2531
(ทะเบียนสารวจ
บัญชีบุคคลใน
บ้าน) ซึ่งกรม
ประชาสงเคราะห์
และหน่วยงาน
ั การ
ในสังกัดให้
รับรอง (ในกรณี
ที่ได้รับการจัดทา
เอกสารดังกล่าว)
เอกสารที่ได้รับ กรมการปกครอง
จากการจัดทา
ทะเบียนบุคคล
ตามโครงการ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ถูกต้อง)
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

1

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
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ที่

6)

7)

8)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

ทะเบียนประวัติ
ชุมชนบนพื้นที่
สู งพ.ศ.2542
(ในกรณี ที่ได้รับ
การจัดทาเอกสาร
ดังกล่าว)
แบบสารวจเพื่อ กรมการปกครอง
จัดทาทะเบียน
สาหรับบุคคลที่
ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน (แบบ
89) (ในกรณี ที่
ได้รับการจัดทา
เอกสารดังกล่าว)
ทะเบียนบ้าน
กรมการปกครอง
(ท.ร.13)
เอกสารที่ได้รับ กรมการปกครอง
จากการจัดทา
ทะเบียนราษฎร
ตามโครงการ
จัดทาเลข
ประจาตัว
ประชาชนที่
คณะรัฐมนตรี มี
มติอนุมตั ิเมื่อ
วันที่ 20
กรกฎาคม
พ.ศ.2525 (ใน
กรณี ที่ได้รับการ
จัดทาเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

1

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

หมายเหตุ
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ที่

9)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

ดังกล่าว)
เอกสารที่ได้รับ กรมการปกครอง
จากการจัดทา
ทะเบียนประวัติ
และบัตร
ประจาตัวบุคคล
บนพื้นที่สูงตาม
โครงการที่
คณะรัฐมนตรี
อนุมตั ิเมื่อวันที่ 5
มิถุนายน
พ.ศ.2533
ระหว่าง
พ.ศ.2533-2534
(ในกรณี ที่ได้รับ
การจัดทาเอกสาร
ดังกล่าว)

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิม่ เติม
หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืน่ เพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
รู ปถ่ายขนาด 2
1
1)
นิ้วจานวน 1 รู ป
หลักฐานอื่นๆ
1
(ถ้ามี) เช่นผล
ตรวจทาง
2)
พันธุกรรม
หลักฐานการลง
รายการสัญชาติ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

1

ฉบับ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
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ที่

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิม่ เติม

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไทยของบิดาหรื อ
ของมารดา
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสี ยค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลตาบลท่าแลง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
หรือ ทางเว็บไซต์ http://www.thalang.go.th
หมายเหตุ : โทรศัพท์. 0-3278-4243
3)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คาร้องขอลงรายการในทะเบียนบ้านตามระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะ
บุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูงพ.ศ.2543
19. หมายเหตุ
วันทีพ่ มิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่ คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
นางสาวพรทิพย์ อาริ ยธรรม
-

