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คู่มือส าหรับประชาชน: การพจิารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพืน้ทีสู่งพ.ศ.2543 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ: เทศบาลต าบลท่าแลง  อ าเภอท่ายาง  จงัหวดัเพชรบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นท่ีสูงพ.ศ.2543 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าแลง  อ าเภอท่ายาง  จงัหวดัเพชรบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมติั  
5. กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพืน้ท่ี
สูงพ.ศ.2543 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พืน้ทีใ่ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลีย่ต่อเดือน81  
 จ านวนค าขอทีม่ากทีสุ่ด 279  
 จ านวนค าขอทีน้่อยทีสุ่ด 13  
10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรใหแ้ก่

บุคคลบนพื้นท่ีสูงพ.ศ.2543 08/06/2558 14:41  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ ส านักทะเบียนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลท่าแลง อ าเภอท่ายาง จังหวดัเพชรบุรี/ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  
หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ –โทรศัพท์.0-3278-4243 
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12. หลกัเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
บุคคลท่ีจะยืน่ค  าขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปกรณีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีใหบิ้ดามารดาหรือ
ผูป้กครองยืน่ค าขอแทน 
ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
1. เป็นชาวไทยภูเขา 9 เผา่คือกะเหร่ียงมง้เม่ียนอาข่าลาหู่ลีซูลวัะขมุและมลาบรีทีมีสัญชาติไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญชาติ
กล่าวคือเกิดในประเทศไทยระหวา่งวนัท่ี 10 เมษายน 2546 ถึงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2515 เป็นบุคคลสัญชาติไทยเวน้แต่จะ
พิสูจน์ไดเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
2.อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องชาวเขาเผา่ต่างๆและชนกลุ่มนอ้ยในจงัหวดัต่างๆ 20 จงัหวดัคือกาญจนบุรีก าแพงเพชร
เชียงรายเชียงใหม่ตากน่านประจวบคีรีขนัธ์พะเยาพิษณุโลกเพชรบุรีเพชรบูรณ์แพร่แม่ฮ่องสอนราชบุรีเลยล าปางล าพนู
สุโขทยัสุพรรณบุรีอุทยัธานี 
 
หมายเหุต 
 
1)ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมระยะเวลาตั้งแต่เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือบริการ
ประชาชนเรียบร้อยแลว้ทั้งน้ีในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้นและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็น
เหตุใหไ้ม่สามารถพิจารณาไดเ้จา้หนา้ท่ีจะจดัท าบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งยืน่
เพิ่มเติมโดยผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขและ/หรือยืน่เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบนัทึกดงักล่าวมิ
เช่นนั้นจะถือวา่ผูย้ืน่ค  าขอละทิ้งค าขอโดยเจา้หนา้ท่ีและผูย้ืน่ค  าขอหรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทึกดงักล่าวและจะ
มอบส าเนาบนัทึกความบกพร่องดงักล่าวใหผู้ย้ืน่ค  าขอหรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
2) เจา้หนา้ท่ีจะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบภายใน 7 วนันบัตั้งแต่วนัพิจารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูย้ืน่ค  าขอลงรายการยืน่ค า
ขอลงรายการสถานะบุคคล
ในทะเบียนราษฎรตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

1 วนัท าการ ส านกัทะเบียน
ทอ้งถ่ิน 

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนพยานพร้อมเสนอ
ความเห็นให้นายอ าเภอ
พิจารณา 
 

29 วนัท าการ ส านกัทะเบียน
ทอ้งถ่ิน 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

นายอ าเภอพิจารณาอนุญาต/
ไม่อนุญาต 
 

30 วนัท าการ ส านกัทะเบียน
อ าเภอ 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

- กรณีท่ีมีค าสั่งอนุญาตนาย
ทะเบียนส่งเร่ืองใหส้ านกั
ทะเบียนกลางตรวจสอบเพื่อ
ก าหนดเลขบตัรประจ าตวั
ประชาชนและแจง้ผลการ
พิจารณาใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบ
เป็นหนงัสือ 
- กรณีท่ีมีค าสั่งไม่อนุญาต
ใหแ้จง้เหตุผลดงักล่าวดว้ย 
 

5 วนัท าการ ส านกัทะเบียน
ทอ้งถ่ิน 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

ส านกัทะเบียนกลาง
ตรวจสอบหลกัฐานเอกสาร
ผลการพิจารณาอนุญาตของ
นายอ าเภอและก าหนดเลข
บตัรประจ าตวัประชาชน 
 

10 วนัท าการ ส านกับริหารการ
ทะเบียน 

- 

6) 

การพิจารณา 
 

ส านกัทะเบียนทะเบียน
กลางแจง้ผลการก าหนดเลข
บตัรประจ าตวัประชาชน 
- ส านกัทะเบียนอ าเภอ/
ส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินแจง้ผู ้
ยืน่ค  าขอเพิ่มช่ือเขา้ใน

5 วนัท าการ กรมการปกครอง - 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ทะเบียนบา้น (ท.ร.14) 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 80 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

เอกสารทาง
ทะเบียนราษฎร
หรือเอกสารอ่ืนท่ี
จดัท าตามมติ
คณะรัฐมนตรี
เช่นเอกสารท่ี
ไดรั้บจากการ
ส ารวจตรวจสอบ
และการจด
ทะเบียนราษฎร
ชาวเขา 
(ท.ร.ช.ข.1) เม่ือ
ระหวา่งปี
พ.ศ.2512-2513   
(ในกรณีท่ีไดรั้บ
การจดัท าเอกสาร
ดงักล่าว) 

- 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถูกตอ้ง) 

2) สูติบตัร กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
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ที่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถูกตอ้ง) 

3) 

เอกสารต่างๆท่ี
ทางราชการออก
ใหเ้ช่นใบรับแจง้
การเกิดหนงัสือ
รับรองการเกิด 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถูกตอ้ง) 

4) 

เอกสารท่ีไดรั้บ
จากการท าการ
ส ารวจขอ้มูล
ประชากรชาวเขา
ตามโครงการท่ี
คณะรัฐมนตรี
อนุมติัเม่ือวนัท่ี 
24 เมษายน
พ.ศ.2527  
ระหวา่ง
พ.ศ.2528-2531 
(ทะเบียนส ารวจ
บญัชีบุคคลใน
บา้น) ซ่ึงกรม
ประชาสงเคราะห์
และหน่วยงาน
ในสังกัดัใหก้าร
รับรอง  (ในกรณี
ท่ีไดรั้บการจดัท า
เอกสารดงักล่าว) 

- 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถูกตอ้ง) 

5) 

เอกสารท่ีไดรั้บ
จากการจดัท า
ทะเบียนบุคคล
ตามโครงการ

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถูกตอ้ง) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ทะเบียนประวติั
ชุมชนบนพื้นท่ี
สูงพ.ศ.2542   
(ในกรณีท่ีไดรั้บ
การจดัท าเอกสาร
ดงักล่าว) 

6) 

แบบส ารวจเพื่อ
จดัท าทะเบียน
ส าหรับบุคคลท่ี
ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน (แบบ 
89)  (ในกรณีท่ี
ไดรั้บการจดัท า
เอกสารดงักล่าว) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถูกตอ้ง) 

7) 
ทะเบียนบา้น 
(ท.ร.13) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถูกตอ้ง) 

8) 

เอกสารท่ีไดรั้บ
จากการจดัท า
ทะเบียนราษฎร
ตามโครงการ
จดัท าเลข
ประจ าตวั
ประชาชนท่ี
คณะรัฐมนตรีมี
มติอนุมติัเม่ือ
วนัท่ี 20 
กรกฎาคม
พ.ศ.2525   (ใน
กรณีท่ีไดรั้บการ
จดัท าเอกสาร

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถูกตอ้ง) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ดงักล่าว) 

9) 

เอกสารท่ีไดรั้บ
จากการจดัท า
ทะเบียนประวติั
และบตัร
ประจ าตวับุคคล
บนพื้นท่ีสูงตาม
โครงการท่ี
คณะรัฐมนตรี
อนุมติัเม่ือวนัท่ี 5 
มิถุนายน
พ.ศ.2533 
ระหวา่ง
พ.ศ.2533-2534  
(ในกรณีท่ีไดรั้บ
การจดัท าเอกสาร
ดงักล่าว) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถูกตอ้ง) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
รูปถ่ายขนาด 2 
น้ิวจ านวน 1 รูป 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 

หลกัฐานอ่ืนๆ 
(ถา้มี) เช่นผล
ตรวจทาง
พนัธุกรรม
หลกัฐานการลง
รายการสัญชาติ

- 1 1 ฉบบั - 



8/8 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไทยของบิดาหรือ
ของมารดา 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนยด์ ารงธรรมเทศบาลต าบลท่าแลง  อ าเภอท่ายาง  จงัหวดัเพชรบุรี 76130 
 หรือ ทางเว็บไซต์  http://www.thalang.go.th 

หมายเหตุ : โทรศัพท์. 0-3278-4243 

 

3) ช่องทางการร้องเรียนศูนยบ์ริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) ค าร้องขอลงรายการในทะเบียนบา้นตามระเบียบส านกัทะเบียนกลางวา่ดว้ยการพิจารณาลงรายการสถานะ

บุคคลในทะเบียนราษฎรใหแ้ก่บุคคลบนพื้นท่ีสูงพ.ศ.2543 
 

19. หมายเหตุ 
 
 
 

 
 

 

วนัทีพ่มิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จัดท าโดย นางสาวพรทิพย ์  อาริยธรรม 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

http://www.thalang.go.th/



