
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การพจิารณาลงรายการสถานะบคุคลในทะเบยีนราษฎรใหแ้กบ่คุคล

บนพืน้ทีสู่ง พ.ศ.2543 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลต าบลแมว่าง * อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม ่กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

บคุคลทีจ่ะยืน่ค าขอลงรายการสญัชาตไิทยมอีายตุัง้แต ่20 ปีบรบิรูณข์ึน้ไป กรณีอายตุ า่กวา่ 20 ปี ใหบ้ดิา มารดา หรอื

ผูป้กครองยืน่ค าขอแทน 

ตอ้งมคีณุสมบตัดิงันี้ 

1. เป็นชาวไทยภเูขา 9 เผา่ คอื กะเหรีย่ง มง้ เมีย่น อาขา่ ลาหู ่ลซี ูลวัะ ขม ุและมลาบร ีทมีสีญัชาตไิทยตามกฎหมายวา่

ดว้ยสญัชาต ิกลา่วคอืเกดิในประเทศไทยระหวา่งวันที ่10 เมษายน 2546 ถงึวันที ่13 ธนัวาคม 2515 เป็นบคุคลสญัชาตไิทย 

เวน้แตจ่ะพสิจูนไ์ดเ้ป็นอยา่งอืน่ 

2.อาศยัอยูใ่นพืน้ทีซ่ ึง่เป็นทีอ่ยูข่องชาวเขาเผา่ตา่งๆ และชนกลุม่นอ้ยในจงัหวัดตา่งๆ 20 จงัหวัด คอื กาญจนบรุ ี

ก าแพงเพชร เชยีงราย เชยีงใหม ่ตาก น่าน ประจวบครีขีนัธ ์พะเยา พษิณุโลก เพชรบรุ ีเพชรบรูณ ์แพร ่แมฮ่อ่งสอน ราชบรุ ี

เลย ล าปาง ล าพนู สโุขทยั สพุรรณบรุ ีอทุยัธานี 

 

หมายเหตุ 

1)ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่ระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิาร

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณ ์เป็นเหตุ

ใหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจดัท าบนัทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ 

โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะ

ถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนา

บนัทกึความบกพรอ่งดังกลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2) เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วันนับตัง้แตว่ันพจิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่ 

พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลต าบลแมว่าง ชอ่งบรกิารที ่1 ทีว่า่
การอ าเภอแมว่าง อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม ่/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (แหง่ทอ้งทีท่ีผู่นั้น้มภีมูลิ าเนาในปัจจบุนัหรอืไดจ้ดัท า
ทะเบยีนประวัต)ิ)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จนัทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 80 วันท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูย้ืน่ค าขอลงรายการยืน่ค าขอลงรายการสถานะบคุคลใน
ทะเบยีนราษฎร ตามแบบ  ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท าการ เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 

2) การพจิารณา 
สอบสวนพยานพรอ้มเสนอความเห็นใหน้ายอ าเภอพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

29 วันท าการ เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 

3) การพจิารณา 
นายอ าเภอพจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วันท าการ ส านักทะเบยีนอ าเภอ 
 

4) การพจิารณา 
- กรณีทีม่คี าสัง่อนุญาต นายทะเบยีนสง่เรือ่งใหส้ านักทะเบยีน
กลางตรวจสอบเพือ่ก าหนดเลขบตัรประจ าตวัประชาชน และแจง้
ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบเป็นหนังสอื 
- กรณีทีม่คี าสัง่ไมอ่นุญาตใหแ้จง้เหตผุลดงักลา่วดว้ย 
(หมายเหต:ุ -)  
 

5 วันท าการ เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

5) การพจิารณา 
ส านักทะเบยีนกลาง ตรวจสอบหลกัฐาน เอกสาร ผลการ
พจิารณาอนุญาตของนายอ าเภอและก าหนดเลขบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
(หมายเหต:ุ -)  

10 วันท าการ ส านักบรหิารการทะเบยีน 
 

6) การพจิารณา 
ส านักทะเบยีนทะเบยีนกลาง แจง้ผลการก าหนดเลขบตัร
ประจ าตวัประชาชน 
- ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ แจง้ผูย้ืน่ค าขอ 
เพิม่ชือ่เขา้ในทะเบยีนบา้น (ท.ร.14) 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วันท าการ กรมการปกครอง 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

เอกสารทางทะเบยีนราษฎร หรอืเอกสารอืน่ทีจ่ดัท าตามมติ
คณะรฐัมนตร ีเชน่ เอกสารทีไ่ดร้บัจากการส ารวจ ตรวจสอบ และ

การจดทะเบยีนราษฎรชาวเขา (ท.ร.ช.ข.1) เม ือ่ระหวา่งปี 
พ.ศ.2512-2513   (ในกรณีทีไ่ดร้บัการจดัท าเอกสารดงักลา่ว) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

- 

2) 
 

สตูบิตัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

เอกสารตา่งๆ ทีท่างราชการออกให ้เชน่  ใบรบัแจง้การเกดิ  
หนงัสอืรบัรองการเกดิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

รปูถา่ยขนาด 2 นิว้ จ านวน 1 รปู 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

หลกัฐานอืน่ ๆ (ถา้ม)ี เชน่ ผลตรวจทางพนัธุกรรม หลกัฐานการลง
รายการสญัชาตไิทยของบดิาหรอืของมารดา 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

เอกสารทีไ่ดร้บัจากการท าการส ารวจขอ้มลูประชากรชาวเขาตาม
โครงการทีค่ณะรฐัมนตรอีนมุตั ิเม ือ่วนัที ่24 เมษายน พ.ศ.2527  
ระหวา่งพ.ศ.2528-2531 (ทะเบยีนส ารวจบญัชบีคุคลในบา้น) ซึง่
กรมประชาสงเคราะหแ์ละหนว่ยงานในสงัก ัดัใหก้ารรบัรอง  (ใน
กรณีทีไ่ดร้บัการจดัท าเอกสารดงักลา่ว) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

- 

7) 
 

เอกสารทีไ่ดร้บัจากการจดัท าทะเบยีนบคุคลตามโครงการทะเบยีน
ประวตัชุิมชนบนพืน้ทีส่งูพ.ศ.2542   (ในกรณีทีไ่ดร้บัการจดัท า
เอกสารดงักลา่ว) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

8) 
 

แบบส ารวจเพือ่จดัท าทะเบยีนส าหรบับคุคลทีไ่มม่สีถานะทาง
ทะเบยีน (แบบ 89)  (ในกรณีทีไ่ดร้บัการจดัท าเอกสารดงักลา่ว) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

9) 
 

ทะเบยีนบา้น (ท.ร.13) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

10) 
 

เอกสารทีไ่ดร้บัจากการจดัท าทะเบยีนราษฎรตามโครงการจดัท า
เลขประจ าตวัประชาชนทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตั ิเม ือ่วนัที ่20 
กรกฎาคม พ.ศ.2525   (ในกรณีทีไ่ดร้บัการจดัท าเอกสาร
ดงักลา่ว) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

เอกสารทีไ่ดร้บัจากการจดัท าทะเบยีนประวตัแิละบตัรประจ าตวั
บคุคลบนพืน้ทีส่งู ตามโครงการทีค่ณะรฐัมนตรอีนมุตัเิม ือ่วนัที ่5 
มถินุายน พ.ศ.2533 ระหวา่ง พ.ศ.2533-2534  (ในกรณีทีไ่ดร้บั
การจดัท าเอกสารดงักลา่ว) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลแมว่าง 999 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม ่50360 โทร. 0 5383 0882 ตอ่ 31 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ารอ้งขอลงรายการในทะเบยีนบา้นตามระเบยีบส านักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการพจิารณาลงรายการสถานะบคุคลใน
ทะเบยีนราษฎรใหแ้กบ่คุคลบนพืน้ทีส่งู พ.ศ.2543 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การพจิารณาลงรายการสถานะบคุคลในทะเบยีนราษฎรใหแ้กบ่คุคลบนพืน้ทีส่งู พ.ศ.2543  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง ส านักบรหิารการทะเบยีน 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน

หน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
1)ระเบยีบส านักทะเบยีนกลาง วา่ดว้ยการพจิารณาลงรายการสถานะบคุคลในทะเบยีนราษฎรใหแ้กบ่คุคลบนพืน้ทีส่งู 
พ.ศ.2543  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นภมูภิาค 

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 81 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 279 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 13 
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