
คู่มอืส ำหรบัประชำชน : 

การพจิารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบยีนราษฎรใหแ้ก่บุคคลบนพืน้ท ีสู่ง พ.ศ.2543 
หน่วยงำนท่ีให้บรกิำร : เทศบาลต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์ วธิีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

บุคคลท่ีจะยื่นค าขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี ใหบิ้ดา มารดา 

หรือผูป้กครองยื่นค าขอแทน 

ตอ้งมีคุณสมบัติดังนี้ 

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

ทีมีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าดว้ยสัญชาติ กล่าวคือเกิดในประเทศไทยระหว่างวันท่ี 10 เมษายน 2546 ถึงวันท่ี 13 ธันวาคม 

2515 เป็นบุคคลสัญชาติไทย เวน้แต่จะพิสูจน์ไดเ้ป็นอย่างอื่น 

2.อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีซึ่งเป็นท่ีอยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆ และชนกลุ่มนอ้ยในจังหวัดต่างๆ 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 าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มระยะเวลาตั้งแต่เจา้หน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือบริการประชาชน

เรียบรอ้ยแลว้ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้น และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ 

เป็นเหตุใหไ้ม่สามารถพิจารณาได ้

เจา้หนา้ท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีตอ้งยื่นเพ่ิมเติม 

โดยผูย้ื่นค าขอจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบันทึกดังกล่าว 

มิเช่นนั้นจะถือว่าผูย้ื่นค าขอละท้ิงค าขอ โดยเจา้หนา้ท่ีและผูย้ื่นค าขอหรือผูไ้ดร้ับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว 

และจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวใหผู้ย้ื่นค าขอหรือผูไ้ดร้ับมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

2) เจา้หนา้ท่ีจะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันพิจารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แห่ง 

พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

  
 

ช่องทำงกำรให้บรกิำร 

 

 สถำนท่ีให้บรกิำร 

ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลต าบลแม่ค า (ณ 

ท่ีว่าการอ าเภอแม่จัน) เลขท่ี  ๔ หมู่ท่ี ๒ ต าบลแม่จัน 

อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดให้บรกิำร เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 80 วันท าการ 
 

ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูย้ื่นค าขอลงรายการยื่นค าขอลงรายการสถานะบุคคลในทะเบีย

นราษฎร ตามแบบ  ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 

(หมายเหตุ: -)  

1 วันท าการ ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส า

นักทะเบียนทอ้งถิ่น 

 

2) การพจิารณา 

สอบสวนพยานพรอ้มเสนอความเห็นใหน้ายอ าเภอพิจารณา 

(หมายเหตุ: -)  

29 วันท าการ ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส า

นักทะเบียนทอ้งถิ่น 

 

3) การพจิารณา 

นายอ าเภอพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต 

30 วันท าการ ส านักทะเบียนอ าเภอ 

 



ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรบัผดิชอบ 

(หมายเหตุ: -)  

4) การพจิารณา 

- กรณีท่ีมีค าสั่งอนุญาต 

นายทะเบียนส่งเรื่องใหส้ านักทะเบียนกลางตรวจสอบเพ่ือก าหน

ดเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

และแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ื่นค าขอทราบเป็นหนังสือ 

- กรณีท่ีมีค าสั่งไม่อนุญาตใหแ้จง้เหตุผลดังกล่าวดว้ย 

(หมายเหตุ: -)  

5 วันท าการ ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส า

นักทะเบียนทอ้งถิ่น 

 

5) การพจิารณา 

ส านักทะเบียนกลาง ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร 

ผลการพิจารณาอนุญาตของนายอ าเภอและก าหนดเลขบัตรประ

จ าตัวประชาชน 

(หมายเหตุ: -)  

10 วันท าการ ส านักบริหารการทะเบียน 

 

6) การพจิารณา 

ส านักทะเบียนทะเบียนกลาง 

แจง้ผลการก าหนดเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

- ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียนทอ้งถิ่น แจง้ผูย้ื่นค าขอ 

เพ่ิมช่ือเขา้ในทะเบียนบา้น (ท.ร.14) 

(หมายเหตุ: -)  

5 วันท าการ กรมการปกครอง 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

เอกสารทางทะเบียนราษฎร 

หรือเอกสารอ่ืนท่ีจดัท าตามมติคณะรฐัมนตรี เช่น 

เอกสารท่ีได้รบัจากการส ารวจ ตรวจสอบ 

และการจดทะเบียนราษฎรชาวเขา (ท.ร.ช.ข.1) เมื่อระหว่างปี 

พ.ศ.2512-2513   (ในกรณีท่ีได้รบัการจดัท าเอกสารดงักล่าว) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

- 

2) 

 

สูตบิตัร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

เอกสารต่างๆ ท่ีทางราชการออกให้ เช่น  ใบรบัแจ้งการเกดิ  

หนงัสือรบัรองการเกดิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

5) 

 

หลกัฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ผลตรวจทางพนัธุกรรม 

หลกัฐานการลงรายการสญัชาตไิทยของบดิาหรือของมารดา 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

6) 

 

เอกสารท่ีได้รบัจากการท าการส ารวจข้อมูลประชากรชาวเขาตามโ

ครงการท่ีคณะรฐัมนตรีอนุมตั ิ เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2527  

ระหว่างพ.ศ.2528-2531 (ทะเบียนส ารวจบญัชีบุคคลในบ้าน) 

- 



ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร 

ซ่ึงกรมประชาสงเคราะหแ์ละหน่วยงานในสงัก ัดัให้การรบัรอง  

(ในกรณีท่ีได้รบัการจดัท าเอกสารดงักล่าว) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

7) 

 

เอกสารท่ีได้รบัจากการจดัท าทะเบียนบุคคลตามโครงการทะเบียน

ประวตัชิุมชนบนพ้ืนท่ีสูงพ.ศ.2542   

(ในกรณีท่ีได้รบัการจดัท าเอกสารดงักล่าว) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

8) 

 

แบบส ารวจเพ่ือจดัท าทะเบียนส าหรบับุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบี

ยน (แบบ 89)  (ในกรณีท่ีได้รบัการจดัท าเอกสารดงักล่าว) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

9) 

 

ทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

10) 

 

เอกสารท่ีได้รบัจากการจดัท าทะเบียนราษฎรตามโครงการจัดท าเล

ขประจ าตวัประชาชนท่ีคณะรฐัมนตรีมีมตอินุมตั ิ เมื่อวนัท่ี 20 

กรกฎาคม พ.ศ.2525   

(ในกรณีท่ีได้รบัการจดัท าเอกสารดงักล่าว) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

11) 

 

เอกสารท่ีได้รบัจากการจดัท าทะเบียนประวตัแิละบตัรประจ าตวับุค

คลบนพ้ืนท่ีสูง ตามโครงการท่ีคณะรฐัมนตรีอนุมตัเิมื่อวนัท่ี 5 

มถิุนายน พ.ศ.2533 ระหว่าง พ.ศ.2533-2534  

(ในกรณีท่ีได้รบัการจดัท าเอกสารดงักล่าว) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดบั รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

  

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบรกิำร 

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) ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ค า โทร. ๐-๕๓๗๗-๙๑๙๘ 

(หมายเหตุ: -)  



ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบรกิำร 

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

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

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดบั ชื่อแบบฟอรม์ 

1) ค ารอ้งขอลงรายการในทะเบียนบา้นตามระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าดว้ยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลใน

ทะเบียนราษฎรใหแ้ก่บุคคลบนพ้ืนท่ีสูง พ.ศ.2543 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงำน: การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรใหแ้ก่บุคคลบนพ้ืนท่ีสูง พ.ศ.2543  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ่น 

(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: อนุมัติ 

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  

1)ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าดว้ยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรใหแ้ก่บุคคลบนพ้ืนท่ีสูง 

พ.ศ.2543  

ระดบัผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญดา้นเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บรกิำร: ส่วนภูมิภาค 

กฎหมำยข้อบงัคบั/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ข้อมูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 81 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 279 

 จ านวนค าขอท่ีนอ้ยท่ีสุด 13 

 

ชื่ออ้ำงองิของคู่มือประชำชน: การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรใหแ้ก่บุคคลบนพ้ืนท่ีสูง พ.ศ.2543 

 

 

เอกสารฉบับนีด้าวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางขอ้มลูคูม่ือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มอื: - 

ข้อมูลส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ี 


