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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรพิจำรณำลงรำยกำรสถำนะบุคคลในทะเบียนรำษฎรให้ แก่ บุคคลบนพืน้ ที่สูง
พ.ศ.2543
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลฉวาง อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้ แก่บคุ คลบนพื ้นที่สงู พ.ศ.2543
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลฉวาง อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสำนักทะเบี ยนกลำง ว่ำด้วยกำรพิจำรณำลงรำยกำรสถำนะบุคคลในทะเบียนรำษฎรให้แก่บคุ คลบน
พืน้ ที ส่ ูง พ.ศ.2543
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร : ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 81
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 279
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 13
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้ แก่บคุ คลบนพื ้นที่สงู
พ.ศ.2543 เทศบาลตาบลฉวาง
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1.) สถำนที่ให้ บริกำร สานักงานเทศบาลตาบลฉวาง / ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้ บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตังแต่
้ เวลา
08.30 – 16.30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมำยเหตุ ( สานักงานเทศบาลตาบลฉวาง ถนนภักดิร์ าษฎร์ หมูท่ ี่ 1 ตาบลฉวาง อาเภอฉวาง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช 80150 )
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
บุคคลที่จะยื่นคาขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุตงแต่
ั ้ 20 ปี บริบรู ณ์ขึ ้นไป กรณีอายุต่ากว่า 20 ปี ให้ บิดา มารดา หรื อ
ผู้ปกครองยื่นคาขอแทน
ต้ องมีคุณสมบัตดิ ังนี ้
1. เป็ นชาวไทยภูเขา 9 เผ่า คือ กะเหรี่ ยง ม้ ง เมี่ยน อาข่า ลาหู่ ลีซู ลัวะ ขมุ และมลาบรี ทีมีสญ
ั ชาติไทยตามกฎหมาย
ว่าด้ วยสัญชาติ กล่าวคือเกิดในประเทศไทยระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 เป็ นบุคคล
สัญชาติไทย เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ เป็ นอย่างอื่น
2.อาศัยอยู่ในพื ้นที่ซงึ่ เป็ นที่อยูข่ องชาวเขาเผ่าต่างๆ และชนกลุม่ น้ อยในจังหวัดต่างๆ 20 จังหวัด คือ กาญจนบุรี
กาแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน ประจวบคีรีขนั ธ์ พะเยา พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮอ่ งสอน
ราชบุรี เลย ลาปาง ลาพูน สุโขทัย สุพรรณบุรี อุทยั ธานี
หมำยเหุต
1)ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
บริการประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ/หรื อมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้ องดาเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
2) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั พิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10
แห่ง พ.ร.บ.อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ยื่นคาขอลงรายการยื่นคา
ขอลงรายการสถานะบุคคล
ในทะเบียนราษฎร ตาม
แบบ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน

การพิจารณา

สอบสวนพยานพร้ อมเสนอ
ความเห็นให้ นายอาเภอ

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
1 วันทาการ เทศบาลตาบล ฉวาง อาเภอ
ฉวาง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

29 วันทาการ เทศบาลตาบล
ฉวาง อาเภอ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
พิจารณา

การพิจารณา

นายอาเภอพิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต

การพิจารณา

- กรณีที่มีคาสัง่ อนุญาต
นายทะเบียนส่งเรื่ องให้
สานักทะเบียนกลาง
ตรวจสอบเพื่อกาหนดเลข
บัตรประจาตัวประชาชน
และแจ้ งผลการพิจารณาให้
ผู้ยื่นคาขอทราบเป็ นหนังสือ
- กรณีที่มีคาสัง่ ไม่อนุญาต
ให้ แจ้ งเหตุผลดังกล่าวด้ วย

การพิจารณา

สานักทะเบียนกลาง
10 วันทาการ
ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร
ผลการพิจารณาอนุญาต
ของนายอาเภอและกาหนด
เลขบัตรประจาตัวประชาชน

เทศบาลตาบล ฉวาง อาเภอ
ฉวาง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช

การพิจารณา

สานักทะเบียนทะเบียน
5 วันทาการ
กลาง แจ้ งผลการกาหนด
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
- สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้ องถิ่น แจ้ ง
ผู้ยื่นคาขอ เพิ่มชื่อเข้ าใน
ทะเบียนบ้ าน (ท.ร.14)

เทศบาลตาบล ฉวาง อาเภอ
ฉวาง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช

3)

4)

5)

6)

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ฉวาง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
30 วันทาการ เทศบาลตาบล ฉวาง อาเภอ
ฉวาง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
5 วันทาการ เทศบาลตาบล ฉวาง อาเภอ
ฉวาง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 80 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
เอกสารทาง
1
ทะเบียนราษฎร
หรื อเอกสารอื่นที่
จัดทาตามมติ
คณะรัฐมนตรี
เช่น เอกสารที่
ได้ รับจากการ
สารวจ
1) ตรวจสอบ และ
การจดทะเบียน
ราษฎรชาวเขา
(ท.ร.ช.ข.1) เมื่อ
ระหว่างปี
พ.ศ.2512-2513
(ในกรณีที่ได้ รับ
การจัดทา
เอกสารดังกล่าว)
สูตบิ ตั ร
กรมการปกครอง
1
2)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
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ที่

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
เอกสารต่างๆ ที่ กรมการปกครอง
ทางราชการออก
ให้ เช่น ใบรับ
แจ้ งการเกิด
หนังสือรับรอง
การเกิด
เอกสารที่ได้ รับ จากการทาการ
สารวจข้ อมูล
ประชากรชาวเขา
ตามโครงการที่
คณะรัฐมนตรี
อนุมตั ิ เมื่อวันที่
24 เมษายน
พ.ศ.2527
ระหว่าง
พ.ศ.2528-2531
(ทะเบียนสารวจ
บัญชีบคุ คลใน
บ้ าน) ซึง่ กรม
ประชาสงเคราะห์
และหน่วยงาน
ั การ
ในสังกัดให้
รับรอง (ในกรณี
ที่ได้ รับการจัดทา
เอกสารดังกล่าว)
เอกสารที่ได้ รับ กรมการปกครอง
จากการจัดทา
ทะเบียนบุคคล

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

1

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

1

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
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ที่

6)

7)

8)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ตามโครงการ
ทะเบียนประวัติ
ชุมชนบนพื ้นที่สงู
พ.ศ.2542 (ใน
กรณีที่ได้ รับการ
จัดทาเอกสาร
ดังกล่าว)
แบบสารวจเพื่อ กรมการปกครอง
จัดทาทะเบียน
สาหรับบุคคลที่
ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน (แบบ
89) (ในกรณีที่
ได้ รับการจัดทา
เอกสารดังกล่าว)
ทะเบียนบ้ าน
กรมการปกครอง
(ท.ร.13)
เอกสารที่ได้ รับ กรมการปกครอง
จากการจัดทา
ทะเบียนราษฎร
ตามโครงการ
จัดทาเลข
ประจาตัว
ประชาชนที่
คณะรัฐมนตรี มี
มติอนุมตั ิ เมื่อ
วันที่ 20
กรกฎาคม
พ.ศ.2525 (ใน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
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ที่

9)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
กรณีที่ได้ รับการ
จัดทาเอกสาร
ดังกล่าว)
เอกสารที่ได้ รับ กรมการปกครอง
จากการจัดทา
ทะเบียนประวัติ
และบัตร
ประจาตัวบุคคล
บนพื ้นที่สงู ตาม
โครงการที่
คณะรัฐมนตรี
อนุมตั เิ มื่อวันที่ 5
มิถนุ ายน
พ.ศ.2533
ระหว่าง
พ.ศ.2533-2534
(ในกรณีที่ได้ รับ
การจัดทา
เอกสารดังกล่าว)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

หมำยเหตุ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
รูปถ่ายขนาด 2 นิ ้ว จานวน 1 รูป
หลักฐานอื่น ๆ
(ถ้ ามี) เช่น ผล
ตรวจทาง
พันธุกรรม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

8/9

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หลักฐานการลง
รายการสัญชาติ
ไทยของบิดาหรื อ
ของมารดา

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน สำนักงำนเทศบำลตำบลฉวำง
หมำยเหตุ ( สานักงานเทศบาลตาบลฉวาง ถนนภักดิร์ าษฎร์ ตาบลฉวาง อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
80150 / โทรศัพท์ 075-480289 / โทรสาร 075-481151 หรื อ เว็บไซต์
http://www.chawangcity.go.th/index.php )
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรี ธรรมรำช
หมำยเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน นำยอำเภอฉวำง
หมำยเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาอาเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช)
4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ตู้รับฟั งควำมคิดเห็น
หมำยเหตุ (ตังอยู
้ ่ ณ หน้ าที่ทาการสานักงานเทศบาลตาบลฉวาง )
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
-
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วันที่พมิ พ์

20/08/2558

สถำนะ

เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว

จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย

เทศบาลตาบลฉวาง
เทศบาลตาบลฉวาง

เผยแพร่ โดย

เทศบาลตาบลฉวาง

