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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การพจิารณาลงรายการสถานะบคุคลในทะเบยีนราษฎรใหแ้กบ่คุคลบน

พื�นที�สงู พ.ศ.2543 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : สาํนักทะเบยีนทอ้งถ ิ�นเทศบาลตําบลยี�งอ อําเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

บคุคลที�จะยื�นคาํขอลงรายการสัญชาตไิทยมอีายุตั �งแต่ 20 ปีบรบิรูณข์ ึ�นไป กรณีอายุตํ�ากวา่ 20 ปี ใหบ้ดิา มารดา หรอืผูป้กครอง

ยื�นคาํขอแทน 

ตอ้งมคีณุสมบัตดิงันี� 

1. เป็นชาวไทยภเูขา 9 เผา่ คอื กะเหรี�ยง มง้ เมี�ยน อาขา่ ลาหู ่ลซี ูลวัะ ขมุ และมลาบร ีทมีสีัญชาตไิทยตามกฎหมายวา่ดว้ย

สัญชาต ิกล่าวคอืเกดิในประเทศไทยระหวา่งวันที� 10 เมษายน 2546 ถงึวันที� 13 ธันวาคม 2515 เป็นบคุคลสัญชาตไิทย เวน้แต่

จะพสิจูนไ์ดเ้ป็นอย่างอื�น 

2.อาศัยอยู่ในพื�นที�ซ ึ�งเป็นที�อยู่ของชาวเขาเผา่ตา่งๆ และชนกลุม่นอ้ยในจังหวัดตา่งๆ 20 จังหวดั คอื กาญจนบุร ีกาํแพงเพชร 

เชยีงราย เชยีงใหม่ ตาก นา่น ประจวบครีขีนัธ ์พะเยา พษิณุโลก เพชรบรุ ีเพชรบรูณ์ แพร่ แม่ฮอ่งสอน ราชบรุ ีเลย ลําปาง 

ลําพูน สโุขทัย สพุรรณบรุ ีอุทยัธาน ี

 

หมายเหตุ 

 

1)ขั �นตอนการดาํเนนิงานตามคูม่ือจะเร ิ�มระยะเวลาตั �งแตเ่จา้หนา้ที�ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที�ระบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ ทั �งนี� ในกรณีที�คําขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไม่สมบูรณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถ

พจิารณาได ้เจา้หนา้ที�จะจัดทาํบนัทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิ โดยผูย้ื�นคําขอ

จะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยื�นเอกสารเพิ�มเตมิภายในระยะเวลาที�กําหนดในบนัทกึดังกลา่ว มเิชน่นั�นจะถอืวา่ผูย้ื�นคําขอละ

ทิ�งคาํขอ โดยเจา้หนา้ที�และผูย้ื�นคําขอหรอืผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจจะลงนามบันทกึดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทกึความบกพรอ่ง

ดังกลา่วใหผู้ย้ื�นคาํขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

2) เจา้หนา้ที�จะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื�นคําขอทราบภายใน 7 วนันับตั �งแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.

อํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
สํานักทะเบยีนทอ้งถิ�นเทศบาลตําบลยี�งอ ตาํบลยี�งอ อาํเภอยี�งอ 
จังหวดันราธวิาส /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 80 วันทาํการ 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูย้ื�นคาํขอลงรายการยื�นคําขอลงรายการสถานะบคุคลใน
ทะเบยีนราษฎร ตามแบบ  ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทาํการ สํานักทะเบยีนอาํเภอ/
สํานักทะเบยีนทอ้งถ ิ�น 

 

2) การพจิารณา 
สอบสวนพยานพรอ้มเสนอความเห็นใหน้ายอําเภอพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

29 วนัทาํการ สํานักทะเบยีนอาํเภอ/
สํานักทะเบยีนทอ้งถ ิ�น 

 

3) การพจิารณา 
นายอาํเภอพจิารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วนัทาํการ สํานักทะเบยีนอาํเภอ 
 

4) การพจิารณา 
- กรณีที�มคํีาสั�งอนุญาต นายทะเบยีนสง่เรื�องใหส้าํนักทะเบยีน

5 วนัทาํการ สํานักทะเบยีนอาํเภอ/
สํานักทะเบยีนทอ้งถ ิ�น 



- 2 - 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

กลางตรวจสอบเพื�อกําหนดเลขบตัรประจําตัวประชาชน และแจง้
ผลการพจิารณาใหผู้ย้ ื�นคาํขอทราบเป็นหนังสอื 
- กรณีที�มคํีาสั�งไม่อนุญาตใหแ้จง้เหตผุลดังกลา่วดว้ย 
(หมายเหต:ุ -)  

 

5) การพจิารณา 
สํานักทะเบยีนกลาง ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร ผลการ
พจิารณาอนุญาตของนายอาํเภอและกาํหนดเลขบตัรประจําตวั
ประชาชน 
(หมายเหต:ุ -)  

10 วนัทาํการ สํานักบรหิารการทะเบยีน 
 

6) การพจิารณา 
สํานักทะเบยีนทะเบยีนกลาง แจง้ผลการกําหนดเลขบตัร
ประจําตวัประชาชน 
- สํานักทะเบยีนอาํเภอ/สาํนักทะเบยีนทอ้งถิ�น แจง้ผูย้ื�นคําขอ 
เพิ�มชื�อเขา้ในทะเบยีนบา้น (ท.ร.14) 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนัทาํการ กรมการปกครอง 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
เอกสารทางทะเบยีนราษฎร หรอืเอกสารอื�นที�จดัทําตามมติ
คณะรฐัมนตร ีเชน่ เอกสารที�ไดร้บัจากการสํารวจ ตรวจสอบ และ
การจดทะเบยีนราษฎรชาวเขา (ท.ร.ช.ข.1) เมื�อระหวา่งปี 
พ.ศ.2512-2513   (ในกรณทีี�ไดร้บัการจดัทาํเอกสารดงักลา่ว) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

- 

2) 
 

สตูบิตัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

เอกสารตา่งๆ ที�ทางราชการออกให ้เชน่  ใบรบัแจง้การเกดิ  
หนงัสอืรบัรองการเกดิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

รปูถา่ยขนาด 2 นิ�ว จํานวน 1 รปู 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

หลกัฐานอื�น ๆ (ถา้ม)ี เช่น ผลตรวจทางพนัธกุรรม หลกัฐานการลง
รายการสญัชาตไิทยของบดิาหรอืของมารดา 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

เอกสารที�ไดร้บัจากการทาํการสํารวจขอ้มูลประชากรชาวเขาตาม
โครงการที�คณะรฐัมนตรอีนมุตั ิเมื�อวนัท ี� 24 เมษายน พ.ศ.2527  
ระหวา่งพ.ศ.2528-2531 (ทะเบยีนสาํรวจบญัชบีคุคลในบา้น) ซึ�ง
กรมประชาสงเคราะหแ์ละหนว่ยงานในสงัก ัดัใหก้ารรบัรอง  (ใน
กรณทีี�ไดร้บัการจดัทําเอกสารดงักลา่ว) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

- 

7) เอกสารที�ไดร้บัจากการจดัทาํทะเบยีนบคุคลตามโครงการทะเบยีน กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ประวตัชิมุชนบนพื�นที�สงูพ.ศ.2542   (ในกรณีที�ไดร้บัการจดัทาํ

เอกสารดงักลา่ว) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

8) 
 

แบบสํารวจเพื�อจดัทาํทะเบยีนสําหรบับคุคลที�ไมม่สีถานะทาง
ทะเบยีน (แบบ 89)  (ในกรณทีี�ไดร้บัการจดัทําเอกสารดงักลา่ว) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

ทะเบยีนบา้น (ท.ร.13) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

10) 
 

เอกสารที�ไดร้บัจากการจดัทาํทะเบยีนราษฎรตามโครงการจดัทาํ
เลขประจาํตวัประชาชนที�คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตั ิเมื�อวนัท ี� 20 
กรกฎาคม พ.ศ.2525   (ในกรณทีี�ไดร้บัการจดัทาํเอกสาร
ดงักลา่ว) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

เอกสารที�ไดร้บัจากการจดัทาํทะเบยีนประวตัแิละบตัรประจําตวั
บคุคลบนพื�นที�สงู ตามโครงการที�คณะรฐัมนตรอีนุมตัเิมื�อวนัท ี� 5 
มถินุายน พ.ศ.2533 ระหวา่ง พ.ศ.2533-2534  (ในกรณีที�ไดร้บั
การจดัทาํเอกสารดงักลา่ว) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไม่เสยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สํานักงานเทศบาลตาํบลยี�งอ ถนนเทศบาล 5 ตําบลยี�งอ อาํเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส 96180 โทร.073-591082 

โทรสาร 073-591165 
(หมายเหต:ุ -)  

2) สว่นการทะเบยีนราษฎร สํานักบรหิารการทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ ( สํานักบรหิารการทะเบยีน 59หมู่11 ถ.ลําลกูกาคลอง9 ต.บงึทองหลาง อ.ลาํลกูกา จ.ปทมุธาน ี
12150 
โทร 1548 (สายดว่น)  http://www.bora.dopa.go.th))  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
1) คํารอ้งขอลงรายการในทะเบยีนบา้นตามระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการพจิารณาลงรายการสถานะบุคคลใน
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ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
ทะเบยีนราษฎรใหแ้กบ่คุคลบนพื�นที�สงู พ.ศ.2543 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบบันี�ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนยร์วมขอ้มลูการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 15/07/2558 


