
คู่มือสําหรับประชาชน: การพจิารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคล 
                              บนพื �นที�สูงพ.ศ.2543 

หน่วยงานที�รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขนุตาล  จงัหวดัเชียงราย 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื�อกระบวนงาน:การพิจารณาลงรายการสถานะบคุคลในทะเบียนราษฎรให้แกบ่คุคลบนพื �นที�สงูพ.ศ.2543 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขนุตาล  จงัหวดัเชียงราย 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที�ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ�น  

                                       (กระบวนงานบริการที�เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนมุตัิ  

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

        ระเบียบสํานกัทะเบียนกลางว่าดว้ยการพิจารณาลงรายการสถานะบคุคลในทะเบียนราษฎรใหแ้ก่บคุคล

บนพื�นที�สูงพ.ศ.2543 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที�มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา  -  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0 วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน  81  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด   279  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด   13  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน การพิจารณาลงรายการสถานะบคุคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บคุคลบนพื �นที�สงู 

พ.ศ. 2543  เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขนุตาล  จงัหวดัเชียงราย  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ  งานทะเบียนเทศบาลตําบลยางฮอม   โทรศพัท์  053-797129  

                              ติดต่อดว้ยตนเอง ณ  หน่วยงาน 

หมายเหตุ  ตั�ง ณ ที�ว่าการอําเภอขนุตาลจงัหวดัเชียงราย   

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด)  

                                ตั�งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที�ยง) 

 

 



12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

  บคุคลที�จะยื�นคําขอลงรายการสญัชาติไทยมีอายตุั �งแต ่20 ปีบริบรูณ์ขึ �นไปกรณีอายตุํ�ากวา่ 20 ปีให้บิดามารดา

หรือผู้ปกครองยื�นคําขอแทนต้องมีคณุสมบตัดิงันี � 

1. เป็นชาวไทยภเูขา 9 เผา่คือกะเหรี�ยงม้งเมี�ยนอาขา่ลาหู่ลีซูลวัะขมแุละมลาบรีทีมีสญัชาติไทยตามกฎหมายวา่ด้วย

สญัชาติกลา่วคือเกิดในประเทศไทยระหวา่งวนัที� 10 เมษายน 2546 ถึงวนัที� 13 ธนัวาคม 2515 เป็นบคุคลสญัชาติไทย

เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้เป็นอย่างอื�น 

2.อาศยัอยู่ในพื �นที�ซึ�งเป็นที�อยู่ของชาวเขาเผา่ตา่งๆและชนกลุม่น้อยในจงัหวดัตา่งๆ 20 จงัหวดัคือกาญจนบรีุ

กําแพงเพชรเชียงรายเชียงใหมต่ากน่านประจวบคีรีขนัธ์พะเยาพิษณโุลกเพชรบรีุเพชรบรูณ์แพร่แมฮ่่องสอนราชบรีุเลย

ลําปางลําพนูสโุขทยัสพุรรณบรีุอทุยัธานี 

หมายเหตุ 

1)ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูม่ือจะเริ�มระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที�ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที�ระบไุว้ในคูม่ือบริการ

ประชาชนเรียบร้อยแล้วทั �งนี �ในกรณีที�คําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตุ

ให้ไมส่ามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที�จะจดัทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานที�ต้องยื�น

เพิ�มเตมิโดยผู้ ยื�นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื�นเอกสารเพิ�มเติมภายในระยะเวลาที�กําหนดในบนัทึกดงักลา่วมิ

เช่นนั �นจะถือวา่ผู้ ยื�นคําขอละทิ �งคําขอโดยเจ้าหน้าที�และผู้ยื�นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและ

จะมอบสําเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วให้ผู้ ยื�นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลกัฐาน 

2) เจ้าหน้าที�จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยื�นคําขอทราบภายใน 7 วนันบัตั �งแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง

พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ.2558 

ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที� รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ยื�นคําขอลงรายการยื�นคํา

ขอลงรายการสถานะบคุคล

ในทะเบียนราษฎรตามแบบ

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
 

1 วนัทําการ เทศบาลตําบล

ยางฮอมอําเภอ

ขนุตาลจงัหวดั

เชียงราย 

(งานทะเบียน) 

ตั �ง ณ ที�วา่การ

อําเภอขนุตาล

จงัหวดัเชียงราย   

โทรศพัท์   

053-797129 

2) การพิจารณา 
 

สอบสวนพยานพร้อมเสนอ

ความเห็นให้นายอําเภอ

พิจารณา 
 

15 วนัทําการ นายอําเภอขนุ

ตาล 

งานทะเบียน

อําเภอขนุตาล

จงัหวดัเชียงราย    

053-797129 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

3) การพิจารณา 
 

นายอําเภอพิจารณา

อนญุาต/ไมอ่นญุาต 
 

20 วนัทําการ นายอําเภอขนุ

ตาล 

งานทะเบียน

อําเภอขนุตาล

จงัหวดัเชียงราย   

โทรศพัท์   

053-797129 

4) การพิจารณา 
 

- กรณีที�มีคําสั�งอนญุาตนาย

ทะเบียนสง่เรื�องให้สํานกั

ทะเบียนกลางตรวจสอบ

เพื�อกําหนดเลขบตัร

ประจําตวัประชาชนและ

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื�น

คําขอทราบเป็นหนงัสือ 

- กรณีที�มีคําสั�งไมอ่นญุาต

ให้แจ้งเหตผุลดงักลา่วด้วย 

5 วนัทําการ นายอําเภอขนุ

ตาล 

งานทะเบียน

อําเภอขนุตาล

จงัหวดัเชียงราย   

โทรศพัท์   

053-797129 

5) การพิจารณา 
 

สํานกัทะเบียนกลาง

ตรวจสอบหลกัฐานเอกสาร

ผลการพิจารณาอนญุาต

ของนายอําเภอและกําหนด

เลขบตัรประจําตวัประชาชน 

10 วนัทําการ นายอําเภอขนุ

ตาล 

งานทะเบียน

อําเภอขนุตาล

จงัหวดัเชียงราย   

โทรศพัท์   

053-797129 

6) การพิจารณา 
 

สํานกัทะเบียนทะเบียน

กลางแจ้งผลการกําหนดเลข

บตัรประจําตวัประชาชน 

- สํานกัทะเบียนอําเภอ/

สํานกัทะเบียนท้องถิ�นแจ้งผู้

ยื�นคําขอเพิ�มชื�อเข้าใน

ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) 
 

5 วนัทําการ เทศบาลตําบล

ยางฮอมอําเภอ

ขนุตาลจงัหวดั

เชียงราย 

(งานทะเบียน) 

ตั �ง ณ ที�วา่การ

อําเภอขนุตาล

จงัหวดัเชียงราย   

โทรศพัท์   

053-797129 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 80 วนัทําการ 

 



13. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขั �นตอนและระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว 30 วนั 

 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) เอกสารทาง

ทะเบียนราษฎร

หรือเอกสารอื�นที�

จดัทําตามมติ

คณะรัฐมนตรี

เช่นเอกสารที�

ได้รับจากการ

สํารวจตรวจสอบ

และการจด

ทะเบียนราษฎร

ชาวเขา 

(ท.ร.ช.ข.1) เมื�อ

ระหวา่งปี

พ.ศ.2512-2513   

(ในกรณีที�ได้รบั

การจดัทํา

เอกสารดงักลา่ว) 

- 1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) สตูิบตัร กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

3) เอกสารตา่งๆที�

ทางราชการออก

ให้เช่นใบรับแจ้ง

การเกิดหนงัสือ

รับรองการเกิด 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 



ที� 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

เอกสารที�ได้รับ

จากการทําการ

สํารวจข้อมลู

ประชากรชาวเขา

ตามโครงการที�

คณะรัฐมนตรี

อนมุตัิเมื�อวนัที� 

24 เมษายน

พ.ศ.2527  

ระหวา่ง

พ.ศ.2528-2531 

(ทะเบียนสํารวจ

บญัชีบคุคลใน

บ้าน) ซึ�งกรม

ประชาสงเคราะห์

และหน่วยงาน

ในสงักัดัให้การ

รับรอง  (ในกรณี

ที�ได้รับการจดัทํา

เอกสารดงักลา่ว) 

- 1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

5) เอกสารที�ได้รับ

จากการจดัทํา

ทะเบียนบคุคล

ตามโครงการ

ทะเบียนประวตัิ

ชมุชนบนพื �นที�สงู

พ.ศ.2542   (ใน

กรณีที�ได้รับการ

จดัทําเอกสาร 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 



ที� 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

6) แบบสํารวจเพื�อ

จดัทําทะเบียน

สําหรับบคุคลที�

ไมม่ีสถานะทาง

ทะเบียน (แบบ 

89)  (ในกรณีที�

ได้รับการจดัทํา

เอกสารดงักลา่ว) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

7) ทะเบียนบ้าน 

(ท.ร.13) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

8) เอกสารที�ได้รับ

จากการจดัทํา

ทะเบียนราษฎร

ตามโครงการ

จดัทําเลข

ประจําตวั

ประชาชนที�

คณะรัฐมนตรีมี

มติอนมุตัิเมื�อ

วนัที� 20 

กรกฎาคม

พ.ศ.2525   (ใน

กรณีที�ได้รับการ

จดัทําเอกสาร

ดงักลา่ว) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

9) เอกสารที�ได้รับ

จากการจดัทํา

ทะเบียนประวตัิ

และบตัร

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 



ที� 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประจําตวับคุคล

บนพื �นที�สงูตาม

โครงการที�

คณะรัฐมนตรี

อนมุตัิเมื�อวนัที� 5 

มิถนุายน

พ.ศ.2533 

ระหวา่ง

พ.ศ.2533-2534  

(ในกรณีที�ได้รบั

การจดัทํา

เอกสารดงักลา่ว) 

 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) รูปถ่ายขนาด 2 

นิ �วจํานวน 1 รูป 

- 1 0 ฉบบั - 

2) หลกัฐานอื�นๆ 

(ถ้าม)ี เชน่ผล

ตรวจทาง

พนัธกุรรม

หลกัฐานการลง

รายการสญัชาติ

ไทยของบิดาหรือ

ของมารดา 

- 1 1 ฉบบั - 

 

15. ค่าธรรมเนียม 
     ไม่เสียค่าธรรมเนียม 



 
16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  งานทะเบียนเทศบาลตําบลยางฮอม  โทรศพัท์  053-797129 

หมายเหตุ  ตั�ง ณ  ที�วา่การอําเภอขนุตาล  จงัหวดัเชียงราย    

2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ   เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th  

               ตูป้ณ.1111 เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 

 
 
 

 

 
 


