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คู่มือสาํหรับประชาชน: การพจิารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพืน้ท่ีสูง

พ.ศ.2543 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลภผูามา่น 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การพิจารณาลงรายการสถานะบคุคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บคุคลบนพืน้ท่ีสงูพ .ศ.2543 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกับริหารการทะเบียน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนมุตัิ  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบสํานกัทะเบียนกลางว่าดว้ยการพิจารณาลงรายการสถานะบคุคลในทะเบียนราษฎรใหแ้ก่บคุคลบน

พืน้ทีสู่งพ.ศ.2543 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 81  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 279  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 13  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การพิจารณาลงรายการสถานะบคุคลในทะเบียนราษฎร

ให้แก่บคุคลบนพืน้ท่ีสงูพ.ศ.2543 08/06/2558 14:41  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการสํานกัทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลตําบลภูผาม่าน ตัง้อยู่ทีว่่าการอําเภอภูผาม่าน ต.ภูผาม่าน อ.

ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทร.043396383  (แห่งทอ้งทีที่ผู่น้ ัน้มีภูมิลําเนาในปัจจุบนัหรือไดจ้ดัทําทะเบียน

ประวติั)/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

บคุคลท่ีจะย่ืนคําขอลงรายการสญัชาตไิทยมีอายตุัง้แต ่20 ปีบริบรูณ์ขึน้ไปกรณีอายต่ํุากวา่ 20 ปีให้บดิามารดาหรือ

ผู้ปกครองย่ืนคําขอแทน 

ต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้

1. เป็นชาวไทยภเูขา 9 เผา่คือกะเหร่ียงม้งเม่ียนอาขา่ลาหูลี่ซูลวัะขมแุละมลาบรีทีมีสญัชาตไิทยตามกฎหมายวา่ด้วย

สญัชาตกิลา่วคือเกิดในประเทศไทยระหวา่งวนัท่ี 10 เมษายน 2546 ถึงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2515 เป็นบคุคลสญัชาตไิทย

เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้เป็นอยา่งอ่ืน 

2.อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีซึง่เป็นท่ีอยูข่องชาวเขาเผา่ตา่งๆและชนกลุม่น้อยในจงัหวดัตา่งๆ 20 จงัหวดัคือกาญจนบรีุ

กําแพงเพชรเชียงรายเชียงใหมต่ากนา่นประจวบคีรีขนัธ์พะเยาพิษณโุลกเพชรบรีุเพชรบรูณ์แพร่แมฮ่อ่งสอนราชบรีุเลย

ลําปางลําพนูสโุขทยัสพุรรณบรีุอทุยัธานี 

 

หมายเหตุ 

 

1)ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อบริการ

ประชาชนเรียบร้อยแล้วทัง้นีใ้นกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วนและ /หรือมีความบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตุ

ให้ไมส่ามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจดัทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานท่ีต้องย่ืน

เพิ่มเตมิโดยผู้ ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบนัทกึดงักลา่วมิ

เชน่นัน้จะถือวา่ผู้ ย่ืนคําขอละทิง้คําขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนคําขอหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและ

จะมอบสําเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนคําขอหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลกัฐาน  

 

2) เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แหง่

พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ .ศ.2558 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ย่ืนคําขอลงรายการย่ืนคํา

ขอลงรายการสถานะบคุคล

ในทะเบียนราษฎรตามแบบ

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

1 วนัทําการ สํานกัทะเบียน

อําเภอ/สํานกั

ทะเบียนท้องถ่ิน 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนพยานพร้อมเสนอ

ความเห็นให้นายอําเภอ

พิจารณา 
 

29 วนัทําการ สํานกัทะเบียน

อําเภอ/สํานกั

ทะเบียนท้องถ่ิน 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายอําเภอพิจารณา

อนญุาต/ไมอ่นญุาต 
 

30 วนัทําการ สํานกัทะเบียน

อําเภอ 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

- กรณีท่ีมีคําสัง่อนญุาตนาย

ทะเบียนสง่เร่ืองให้สํานกั

ทะเบียนกลางตรวจสอบ

เพ่ือกําหนดเลขบตัร

ประจําตวัประชาชนและ

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืน

คําขอทราบเป็นหนงัสือ 

- กรณีท่ีมีคําสัง่ไมอ่นญุาต

ให้แจ้งเหตผุลดงักลา่วด้วย 
 

5 วนัทําการ สํานกัทะเบียน

อําเภอ/สํานกั

ทะเบียนท้องถ่ิน 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

สํานกัทะเบียนกลาง

ตรวจสอบหลกัฐานเอกสาร

ผลการพิจารณาอนญุาต

ของนายอําเภอและกําหนด

เลขบตัรประจําตวัประชาชน 
 

10 วนัทําการ สํานกับริหารการ

ทะเบียน 

- 

6) 

การพิจารณา 
 

สํานกัทะเบียนทะเบียน

กลางแจ้งผลการกําหนดเลข

บตัรประจําตวัประชาชน 

- สํานกัทะเบียนอําเภอ/

สํานกัทะเบียนท้องถ่ินแจ้งผู้

ย่ืนคําขอเพิ่มช่ือเข้าใน

5 วนัทําการ กรมการปกครอง - 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) 
 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 80 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

เอกสารทาง

ทะเบียนราษฎร

หรือเอกสารอ่ืนท่ี

จดัทําตามมติ

คณะรัฐมนตรี

เชน่เอกสารท่ี

ได้รับจากการ

สํารวจตรวจสอบ

และการจด

ทะเบียนราษฎร

ชาวเขา 

(ท.ร.ช.ข.1) เม่ือ

ระหวา่งปี

พ.ศ.2512-2513   

(ในกรณีท่ีได้รับ

การจดัทํา

เอกสารดงักลา่ว) 

- 1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) สตูบิตัร กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ถกูต้อง) 

3) 

เอกสารตา่งๆท่ี

ทางราชการออก

ให้เชน่ใบรับแจ้ง

การเกิดหนงัสือ

รับรองการเกิด 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

4) 

เอกสารท่ีได้รับ

จากการทําการ

สํารวจข้อมลู

ประชากรชาวเขา

ตามโครงการท่ี

คณะรัฐมนตรี

อนมุตัเิม่ือวนัท่ี 

24 เมษายน

พ.ศ.2527  

ระหวา่ง

พ.ศ.2528-2531 

(ทะเบียนสํารวจ

บญัชีบคุคลใน

บ้าน) ซึง่กรม

ประชาสงเคราะห์

และหนว่ยงาน

ในสงักัดัให้การ

รับรอง  (ในกรณี

ท่ีได้รับการจดัทํา

เอกสารดงักลา่ว) 

- 1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

5) 

เอกสารท่ีได้รับ

จากการจดัทํา

ทะเบียนบคุคล

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ตามโครงการ

ทะเบียนประวตัิ

ชมุชนบนพืน้ท่ีสงู

พ.ศ.2542   (ใน

กรณีท่ีได้รับการ

จดัทําเอกสาร

ดงักลา่ว) 

6) 

แบบสํารวจเพ่ือ

จดัทําทะเบียน

สําหรับบคุคลท่ี

ไมมี่สถานะทาง

ทะเบียน (แบบ 

89)  (ในกรณีท่ี

ได้รับการจดัทํา

เอกสารดงักลา่ว) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

7) 
ทะเบียนบ้าน 

(ท.ร.13) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

8) 

เอกสารท่ีได้รับ

จากการจดัทํา

ทะเบียนราษฎร

ตามโครงการ

จดัทําเลข

ประจําตวั

ประชาชนท่ี

คณะรัฐมนตรีมี

มตอินมุตัเิม่ือ

วนัท่ี 20 

กรกฎาคม

พ.ศ.2525   (ใน

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กรณีท่ีได้รับการ

จดัทําเอกสาร

ดงักลา่ว) 

9) 

เอกสารท่ีได้รับ

จากการจดัทํา

ทะเบียนประวตัิ

และบตัร

ประจําตวับคุคล

บนพืน้ท่ีสงูตาม

โครงการท่ี

คณะรัฐมนตรี

อนมุตัเิม่ือวนัท่ี 5 

มิถนุายน

พ.ศ.2533 

ระหวา่ง

พ.ศ.2533-2534  

(ในกรณีท่ีได้รับ

การจดัทํา

เอกสารดงักลา่ว) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
รูปถ่ายขนาด 2 

นิว้จํานวน 1 รูป 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 

หลกัฐานอ่ืนๆ 

(ถ้ามี) เชน่ผล

ตรวจทาง

พนัธุกรรม

- 1 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หลกัฐานการลง

รายการสญัชาติ

ไทยของบดิาหรือ

ของมารดา 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์ดํารงธรรมกระทรวงศนูย์ดํารงธรรมจงัหวดัศนูย์ดํารงธรรมอําเภอ  

หมายเหตุ(โทร 1567) 

2) ช่องทางการร้องเรียน สํานกังานเทศบาลตําบลภผูามา่น อ.ภผูามา่น จ.ขอนแก่น 40350 โทร.043396022   

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) คําร้องขอลงรายการในทะเบียนบ้านตามระเบียบสํานกัทะเบียนกลางวา่ด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะ

บคุคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บคุคลบนพืน้ท่ีสงูพ.ศ.2543 

- 

 

19. หมายเหตุ 

 

วันท่ีพมิพ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย สกุญัญาดีด้วยชาติ 

อนุมัตโิดย วิเชียรชิดชนกนารถ 

เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 



9/9 
 

 

 

 
 


