
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรพิจำรณำลงรำยกำรสถำนะบุคคลในทะเบียนรำษฎรให้แก่บุคคลบน

พื้นที่สูง พ.ศ.2543 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : เทศบาลเมืองพระประแดง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

บุคคลท่ีจะยื่นค าขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กรณีอายุต่ ากว่า 20 ปี ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

ยื่นค าขอแทน 

ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เป็นชาวไทยภูเขา 9 เผ่า คือ กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน อาข่า ลาหู่ ลีซู ลัวะ ขมุ และมลาบรี ทีมีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วย

สัญชาติ กล่าวคือเกิดในประเทศไทยระหว่างวันท่ี 10 เมษายน 2546 ถึงวันท่ี 13 ธันวาคม 2515 เป็นบุคคลสัญชาติไทย เว้นแต่

จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอ่ืน 

2.อาศัยอยู่ในพื้นท่ีซึ่งเป็นท่ีอยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆ และชนกลุ่มน้อยในจังหวัดต่างๆ 20 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ก าแพงเพชร 

เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ราชบุรี เลย ล าปาง 

ล าพูน สุโขทัย สุพรรณบุรี อุทัยธานี 

 

หมายเหุต 

 

1)ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน

เรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ

พิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอ

จะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละ

ท้ิงค าขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่อง

ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

 

2) เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.

อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถำนท่ีให้บริกำร 
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพระประแดง เลขท่ี 1 ถนน
พระยาพายัพพิริยะกิจ ต าบลตลาด อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถำนท่ีให้บริกำร 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น (แห่งท้องท่ีท่ีผู้นั้นมีภูมิล าเนาในปัจจุบัน
หรือได้จัดท าทะเบียนประวัติ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 80 วันท าการ 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ยื่นค าขอลงรายการยื่นค าขอลงรายการสถานะบุคคลใน
ทะเบียนราษฎร ตามแบบ  ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 

(หมายเหตุ: -)  

1 วันท าการ ส านักทะเบียนอ าเภอ/

ส านักทะเบียนท้องถิ่น 
 

2) กำรพิจำรณำ 

สอบสวนพยานพร้อมเสนอความเห็นให้นายอ าเภอพิจารณา 

(หมายเหตุ: -)  

29 วันท าการ ส านักทะเบียนอ าเภอ/

ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

3) กำรพิจำรณำ 

นายอ าเภอพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  

30 วันท าการ ส านักทะเบียนอ าเภอ 

 

4) กำรพิจำรณำ 
- กรณีที่มีค าส่ังอนุญาต นายทะเบียนส่งเรื่องให้ส านักทะเบียน

กลางตรวจสอบเพื่อก าหนดเลขบัตรประจ าตัวประชาชน และแจ้ง

ผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบเป็นหนังสือ 
- กรณีที่มีค าส่ังไม่อนุญาตให้แจ้งเหตุผลดังกล่าวด้วย 

(หมายเหตุ: -)  

5 วันท าการ ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

5) กำรพิจำรณำ 
ส านักทะเบียนกลาง ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร ผลการ

พิจารณาอนุญาตของนายอ าเภอและก าหนดเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

(หมายเหตุ: -)  

10 วันท าการ ส านักบริหารการทะเบียน 
 

6) กำรพิจำรณำ 
ส านักทะเบียนทะเบียนกลาง แจ้งผลการก าหนดเลขบัตร

ประจ าตัวประชาชน 
- ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียนท้องถิ่น แจ้งผู้ยื่นค าขอ 

เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) 

(หมายเหตุ: -)  

5 วันท าการ กรมการปกครอง 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

เอกสำรทำงทะเบียนรำษฎร หรือเอกสำรอื่นท่ีจัดท ำตำมมติ
คณะรัฐมนตรี เช่น เอกสำรท่ีได้รับจำกกำรส ำรวจ ตรวจสอบ และ

กำรจดทะเบียนรำษฎรชำวเขำ (ท.ร.ช.ข.1) เมื่อระหว่ำงปี 
พ.ศ.2512-2513   (ในกรณีท่ีได้รับกำรจัดท ำเอกสำรดังกล่ำว) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

- 

2) 
 

สูติบัตร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

เอกสำรต่ำงๆ ท่ีทำงรำชกำรออกให้ เช่น  ใบรับแจ้งกำรเกิด  

หนังสือรับรองกำรเกิด 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

รูปถ่ำยขนำด 2 น้ิว จ ำนวน 1 รูป 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

5) 

 

หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น ผลตรวจทำงพันธุกรรม หลักฐำนกำรลง

รำยกำรสัญชำติไทยของบิดำหรือของมำรดำ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

6) 

 

เอกสำรท่ีได้รับจำกกำรท ำกำรส ำรวจข้อมูลประชำกรชำวเขำตำม

โครงกำรท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันท่ี 24 เมษำยน พ.ศ.2527  
ระหว่ำงพ.ศ.2528-2531 (ทะเบียนส ำรวจบัญชีบุคคลในบ้ำน) ซึ่ง

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

กรมประชำสงเครำะห์และหน่วยงำนในสังกั ดให้กำรรับรอง  (ใน

กรณีท่ีได้รับกำรจัดท ำเอกสำรดังกล่ำว) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

7) 

 

เอกสำรท่ีได้รับจำกกำรจัดท ำทะเบียนบุคคลตำมโครงกำรทะเบียน

ประวัติชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงพ.ศ.2542   (ในกรณีท่ีได้รับกำรจัดท ำ
เอกสำรดังกล่ำว) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

8) 
 

แบบส ำรวจเพ่ือจัดท ำทะเบียนส ำหรับบุคคลท่ีไม่มีสถำนะทำง
ทะเบียน (แบบ 89)  (ในกรณีท่ีได้รับกำรจัดท ำเอกสำรดังกล่ำว) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รบัรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

ทะเบียนบ้ำน (ท.ร.13) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

10) 

 

เอกสำรท่ีได้รับจำกกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎรตำมโครงกำรจัดท ำ

เลขประจ ำตัวประชำชนท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อวันท่ี 20 
กรกฎำคม พ.ศ.2525   (ในกรณีท่ีได้รับกำรจัดท ำเอกสำร

ดังกล่ำว) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

เอกสำรท่ีได้รับจำกกำรจัดท ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ ำตัว
บุคคลบนพ้ืนท่ีสูง ตำมโครงกำรท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันท่ี 5 

มิถุนำยน พ.ศ.2533 ระหว่ำง พ.ศ.2533-2534  (ในกรณีท่ีได้รับ
กำรจัดท ำเอกสำรดังกล่ำว) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
  

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

(หมายเหตุ: (โทร 1567))  
2) ส่วนการทะเบียนราษฎร ส านักบริหารการทะเบียน 

(หมายเหตุ: ( ส านักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ล าลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 
12150 
โทร 1548 (สายด่วน)  http://www.bora.dopa.go.th))  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค าร้องขอลงรายการในทะเบียนบ้านตามระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลใน
ทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นท่ีสูง พ.ศ.2543 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงำน: การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นท่ีสูง พ.ศ.2543  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วย

เดียว) 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  

1)ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นท่ีสูง 
พ.ศ.2543  

ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 81 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 279 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 13 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543  

ส าเนาคู่มือประชาชน 22/08/2015 13:39 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 


