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ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง 

ว�าด%วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร 
ให%แก�บุคคลบนพ้ืนท่ีสูง พ.ศ. ๒๕43 

                        
  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๑) วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู'อํานวยการทะเบียนกลางวางระเบียบปฏิบัติว�าด'วยการพิจารณาลงรายการสถานะ
บุคคลในทะเบียนราษฎรให'แก�บุคคลบนพ้ืนท่ีสูง พ.ศ. ๒๕43 ไว'ดังนี้ 

  
ภาค ๑ 

บทท่ัวไป 
                        

  
ตอนท่ี ๑ 

การบังคับใช'และนิยามศัพท0 
                        

  
ลักษณะ 1 การบังคับและนิยามศัพท0 

ข'อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว�าด'วยการพิจารณาลงรายการ
สถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให'แก�บุคคลบนพ้ืนท่ีสูง พ.ศ. ๒๕43”  

ข'อ ๒  ระเบียบนี้ให'ใช'ตั้งแต�วันท่ี 1 มิถุนายน 2543 เป�นต'นไป 

ข'อ ๓  ให'ยกเลิก “ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว�าด'วยการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทย
ในทะเบียนบ'านให'แก�ชาวไทยภูเขา พ.ศ. ๒๕35 แก'ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. ๒๕39”  

ข'อ 4  ระเบียบนี้ให'ใช'บังคับเฉพาะในเขตท'องท่ีจังหวัดดังต�อไปนี้ คือ  
1) จังหวัดกาญจนบุรี 2) กําแพงเพชร 3) เชียงราย 4) เชียงใหม� 5) ตาก 6) น�าน 7) ประจวบคีรีขันต0  
8) พะเยา 9) พิษณุโลก 10) เพชรบุรี 11) เพชรบูรณ0 12) แพร� 13) แม�ฮ�องสอน 14) ราชบุรี 15) เลย 
16) ลําปาง 17) ลําพูน 18) สุโขทัย 19) สุพรรณบุรี 20) อุทัยธานี และจังหวัดท่ีผู'อํานวยการทะเบียน
กลางกําหนดเพ่ิมเติมภายหลัง 

ข'อ 5  ระเบียบนี้ใช'บังคับกับบุคคลบนพ้ืนท่ีสูง ท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมายว�าด'วยสัญชาติ 

ข'อ 6  ในระเบียบนี้ ถ'าข'อความมิได'แสดงให'เห็นเป�นอย�างอ่ืน  
“ชาวไทยภูเขา” หมายความว�า กลุ�มชาติพันธุ0ดั้งเดิมท่ีอาศัยทํากินหรือบรรพชนอาศัยทํา

กินอยู�บนพ้ืนท่ีสูงในราชอาณาจักร ซ่ึงมีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ภาษา และการดําเนินชีวิต ท่ีมี
เอกลักษณ0เฉพาะตัว ประกอบด'วย 9 ชาติพันธ0หลักคือ 

(1) กะเหรี่ยง หรือซ่ึงอาจเรียกว�า ปกาเกอะญอ (สกอว0) โพล�ง (โปว0) ตองสู' (ปะโอ) บะแก 
(บะเว) 

(2) ม'ง         หรือซ่ึงอาจเรียกว�า แม'ว 
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(3) เม่ียน      หรือซ่ึงอาจเรียกว�า เย'า, อ้ิวเม่ียน 
(4) อาข�า      หรือซ่ึงอาจเรียกว�า อีก'อ 
(5) ลาหู�       หรือซ่ึงอาจเรียกว�า มูเซอ 
(6) ลีซู         หรือซ่ึงอาจเรียกว�า ลีซอ 
(7) ลัวะ        หรือซ่ึงอาจเรียกว�า ละเวือะ, ละว'า, ถ่ิน, มัล, ปรัย 
(8) ขมุ 
(9) มลาบรี     หรือซ่ึงอาจเรียกว�า คนตองเหลือง 
และกลุ�มชาติพันธุ0ท่ีมีลักษณะเช�นเดียวกับชาวไทยภูเขาซ่ึงผู'อานวยการทะเบียนกลาง

กําหนดเพ่ิมเติม 
“พ้ืนท่ีสูง” หมายความว�า พ้ืนท่ีท่ีเป�นท่ีอยู�ของชาวเขาเผ�าต�างๆ และชนกลุ�มน'อย หรือเป�น

ท่ีตั้งบ'านเรือนและท่ีทากินท่ีมีความลาดชันโดยเฉลี่ยมากกว�าร'อยละ ๓๕ หรือมีความสูงกว�าระดับน้ําทะเล 
๕๐๐ เมตรข้ึนไป ในจังหวัดต�างๆ ๒๐ จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี กาแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม� ตาก 
น�าน ประจวบคีรีขันธ0 พะเยา พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ0 แพร� แม�ฮ�องสอน ราชบุรี เลย ลําปาง ลําพูน 
สุโขทัย สุพรรณบุรี อุทัยธานี และจังหวัดท่ีผู'อํานวยการทะเบียนกลางกําหนดเพ่ิมเติมภายหลัง 

“บุคคลบนพ้ืนท่ีสูง” หมายความว�า บุคคลซ่ึงเป�นชาวไทยภูเขา คนไทย หรือกลุ�มชนอ่ืนๆ 
ท่ีอาศัยอยู�บนพ้ืนท่ีสูง ซ่ึงรัฐบาลไม�ได'มีนโยบายดูแลดําเนินการเป�นการเฉพาะ และให'หมายความรวมถึง 
บุคคลบนพ้ืนท่ีสูงท่ีอพยพลงมาอาศัยอยู�บนพ้ืนราบด'วย 

“สถานะบุคคล” หมายความว�า สถานภาพตามกฎหมายว�าด'วยสัญชาติ กฎหมายว�าด'วย
คนเข'าเมืองและกฎหมายว�าด'วยการทะเบียนคนต�างด'าว 
                     “อําเภอ” ให'หมายความรวมถึง ก่ิงอําเภอ  

“นายอําเภอ” ให'หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผู'เป�นหัวหน'าประจําก่ิงอําเภอ 
“วัน” หมายความว�า วันตามป|ปฏิทินราชการ 
“บิดา” หมายความว�า บิดาตามกฎหมายและบิดาซ่ึงมิได'มีการสมรสกับมารดา 
“ภริยา” ให'หมายความรวมถึง หญิงท่ีได'ทําการสมรสตามประเพณีหรือตามข'อเท็จจริง กับ

ชายด'วย แม'มิได'มีการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายก็ตาม 
“สมรส” ให'หมายความรวมถึง การสมรสตามประเพณีซ่ึงมิได'มีการจดทะเบียนด'วย 
“นายทะเบียน” หมายความตามท่ีกําหนดไว'ในมาตรา ๔ แห�งพระราชบัญญัติการทะเบียน

ราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ 
“สํานักทะเบียน” หมายความตามท่ีกําหนดไว'ในมาตรา ๘ (๔) และ (๕) หรือมาตรา ๙ 

แห�งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ 
“องค0กรพัฒนาเอกชน” หมายความว�า องค0กรพัฒนาเอกชนท่ีมีประวัติและผลงานการ

ทํางานท่ีบันทึกไว'ชัดเจน ซ่ึงทํางานในเขตชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 
ข'อความอ่ืนๆ ให'นํานิยามศัพท0และข'อความต�างๆ ท่ีเก่ียวข'องตามท่ีกําหนดไว'ในระเบียบ

สํานักทะเบียนกลางว�าด'วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ มาบังคับใช'โดยอนุโลม 

ข'อ 7  ในการระบุชื่อชาติพันธุ0ของชาวไทยภูเขาลงในทะเบียนราษฎร ให'นายทะเบียนระบุ
ชื่อกลุ�มชาติพันธุ0ตามชื่อหลักซ่ึงได'กําหนดไว'ในระเบียบนี้ คือ กะเหรี่ยง ม'ง เม่ียน อาข�า ลาหู� ลีซู ลัวะ ขมุ 
มลาบรี 
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                     ข'อ 8  การดําเนินการขอลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรตามกระบวนการ 
ท่ีระบุไว'ในระเบียบไม�ตัดสิทธิผู'ยื่นคําร'องท่ีจะฟ�องคดีในทางปกครอง 

                     ข'อ 9  ให'ผู'อํานวยการทะเบียนกลางเป�นผู'รักษาการตามระเบียบนี้ และให'มีอํานาจ
ตีความ และวินิจฉัยป=ญหาอันเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ลักษณะ ๒ ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย และการย'ายท่ีอยู� 

                     ข'อ 10  เม่ือมีการเกิดหรือการตายของบุคคลบนพ้ืนท่ีสูง ให'นายทะเบียนปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว�าด'วยการจัดทาทะเบียนราษฎร ตามแต�กรณี  
                     ส�วนการย'ายท่ีอยู�ของบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงท่ียังมิได'กําหนดสถานะตามระเบียบนี้ ให'เป�นไป
ตามนโยบายของทางราชการ 
 

ภาค ๒ 
การลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ'าน 

                        
ลักษณะ ๓ การยื่นคําร'องและการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ'าน 

                    ข'อ 11  ชาวไทยภูเขาท่ีจะได'รับการลงรายการสัญชาติไทยโดยเพ่ิมชื่อและรายการบุคคล
เข'าในทะเบียนบ'าน (ท.ร.๑๔) จะต'องเป�นบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยตามกฎหมายว�าด'วยสัญชาติ 
                    สําหรับบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงท่ีจะได'รับการลงรายการสัญชาติไทยโดยเพ่ิมชื่อและรายการ
บุคคลเข'าในทะเบียนบ'าน (ท.ร.๑๔) จะต'องเป�นบุคคลท่ีทางราชการได'จัดทําทะเบียนประวัติและบัตร
ประจําตัวไว'แล'วและจะต'องเป�นบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยตามกฎหมายว�าด'วยสัญชาติ 
                     ให'สันนิษฐานไว'ก�อนว�า บุคคลท่ีเกิดในราชอาณาจักรระหว�างวันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ.
๒๔๕๖ จนถึงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ เป�นบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทย เว'นแต�จะพิสูจน0ได'เป�นอย�างอ่ืน 
                     ความในวรรคสามให'สันนิษฐานจากเอกสารหลักฐานต�างๆ ท่ีออกโดยส�วนราชการ หรือ 
พยานหลักฐานแวดล'อมกรณีโดยอาศัยการพิสูจน0ทางประวัติศาสตร0 ภาษาศาสตร0 หรือชาติพันธุ0วรรณนา 
เป�นต'น 
                    ข'อ 12  ผู'ยื่นคําร'อง อาจอ'างเอกสารดังต�อไปนี้เป�นพยานเพ่ือใช'พิสูจน0ข'อเท็จจริงอันทําให'
ได'รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว�าด'วยสัญชาติ 
                     (1) เอกสารท่ีได'จากการจัดทําทะเบียนประวัติต�างๆ ตามกฎหมายว�าด'วยการทะเบียน
ราษฎร และตามมติคณะรัฐมนตรี เช�น 
                          1.1 เอกสารท่ีได'รับจากการสํารวจ ตรวจสอบ และการจดทะเบียนราษฎรชาวเขา 
(แบบ ท.ร. ช.ข. ๑) เม่ือระหว�างป| พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๑๓ หรือ 
                          1.2 เอกสารท่ีได'รับจากจัดทําทะเบียนราษฎรตามโครงการจัดทําเลขประจาตัว
ประชาชนท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เม่ือวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๕ หรือ 
                          1.3 เอกสารท่ีได'รับจากการสํารวจข'อมูลประชากรชาวเขาตามโครงการท่ี
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๗ ระหว�าง พ.ศ.๒๕๒๘ - ๒๕๓๑ (ทะเบียนสํารวจ
บัญชีบุคคลในบ'าน) ซ่ึงกรมประชาสงเคราะห0และหน�วยงานในสังกัดให'การรับรอง หรือ 
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                          1.4 เอกสารท่ีได'รับจากการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวบุคคลบนพ้ืนท่ี
สูง ตามโครงการท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติเม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๓ ระหว�างพ.ศ.๒๕๓๓ - ๒๕๓๔ หรือ 
                          1.5 เอกสารท่ีได'รับจากการจัดทําทะเบียนบุคคลตามโครงการจัดทําทะเบียนประวัติ
ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง ป| พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือ 
                          1.6 เอกสารท่ีได'รับจากการจัดทําทะเบียนบ'าน (ท.ร.๑๓) สาหรับคนท่ีเข'าเมืองโดย
ชอบด'วยกฎหมายแต�อยู�ในลักษณะชั่วคราว หรือเข'าเมืองโดยไม�ชอบด'วยกฎหมายตามกฎหมายว�าด'วยคน
เข'าเมือง เป�นต'น 
                     (2) เอกสารต�างๆ ท่ีทางราชการออกให'เพ่ือรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย เช�น ใบรับ
แจ'งการเกิด, ใบรับรองการเกิด, สูติบัตร เป�นต'น 
                     (3) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีมีรายละเอียดสามารถเป�นข'อมูลในการพิสูจน0ข'อเท็จจริงอันทําให'ได'รับ
สัญชาติไทยได' 

                    ข'อ 13  บุคคลผู'ยื่นคําร'อง อาจอ'างบุคคลเป�นพยานเพ่ือพิสูจน0ข'อเท็จจริงอันทําให'ได'รับ
สัญชาติไทยตามกฎหมายว�าด'วยสัญชาติได' เช�น 
                     (1) ผู'ใหญ�บ'าน กํานัน หรืออดีตผู'ใหญ�บ'าน กํานัน ท่ีดํารงตาแหน�งอยู�ในระหว�างท่ีบุคคลผู'
ยื่นคําร'องมีข'อเท็จจริงให'ได'รับสัญชาติไทย 
                     (2) ผู'นําชุมชน ผู'นําเครือข�ายชุมชน หรือ อดีตคณะกรรมการหมู�บ'าน หรือชุมชน ท่ีดํารง
ตําแหน�งอยู�ในระหว�างท่ีบุคคลผู'ยื่นคําร'องมีข'อเท็จจริงให'ได'รับสัญชาติไทย 
                     (3) เจ'าหน'าท่ีของส�วนราชการท่ีเคยปฏิบัติงานอยู�ในพ้ืนท่ีนั้นๆ ในระหว�างท่ีบุคคล ผู'ยื่นคํา
ร'องเกิด 
                     (4) เจ'าหน'าท่ีซ่ึงทําการศึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยชาวเขา หรือหน�วยงานท่ีมีผลงานทาง
วิชาการเก่ียวข'องกับประวัติศาสตร0 ภาษาศาสตร0หรือชาติพันธุ0วรรณนา เป�นต'น โดยรับรองเก่ียวกับการต้ัง
ถ่ินฐานของบุคคลผู'ยื่นคาร'อง 
                     (5) การรับรองขององค0กรพัฒนาเอกชนท่ีมีประวัติ และผลงานการทางานท่ีบันทึกไว'
ชัดเจน ซ่ึงทํางานในเขตชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 

                    ข'อ 14  บุคคลผู'ยื่นคําร'อง อาจอ'างวัตถุใดๆ เป�นพยานเพ่ือพิสูจน0ข'อเท็จจริงอันทําให'ได'รับ
สัญชาติไทยตามกฎหมายว�าด'วยสัญชาติได' 

                    ข'อ 15  บุคคลตามข'อ ๑๑ ท่ีประสงค0จะขอให'พิจารณาลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียน
บ'าน (ท.ร.๑๔) จะต'องยื่นคําร'องตามแบบท่ีกําหนดไว'ท'ายระเบียบนี้ต�อนายทะเบียนแห�งท'องท่ีท่ีมีภูมิลําเนา
อยู�ในป=จจุบัน 
                    ให'ผู'ร'องแจ'งชื่อบุคคลในครอบครัวพร'อมรายการบุคคลต�างๆ ตามแบบในคําร'อง โดย
จะต'องมีหลักฐานท่ีเก่ียวข'องกับแต�ละบุคคลประกอบเรื่องด'วย 

                    ข'อ 16  กรณีท่ีชาวไทยภเูขาหรือบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงเป�นผู'เยาว0 ซ่ึงบิดาและมารดาเสยีชีวติแล'ว 
หรือไม�ทราบว�ามีชีวิตอยู�หรือไม�และไม�ทราบว�าอยู�ท่ีใด ให'ผู'ปกครองหรือผู'อุปการะเลี้ยงดู ยื่นคําร'อง ขอลงรายการ
สัญชาติไทยและเพ่ิมชื่อเข'าในทะเบียนบ'านแทน โดยให'ปฏบัิติตามท่ีกาหนดไว'ในระเบียบนี้โดยอนุโลม 
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                     ข'อ 17  ชาวไทยภูเขาหรือบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงซ่ึงมีความประสงค0จะยื่นคาร'องขอลงรายการ
สัญชาติ ให'ยื่นคําร'องต�อนายทะเบียน และเม่ือนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'ว ให'ดําเนินการดังนี้ 
                     (1) ตรวจสอบความชอบด'วยกฎหมายของคําร'องและเอกสารหลักฐานต�างๆ 
                     (2) ตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนจังหวัด สํานักทะเบียนอ่ืน ท่ีอยู�ในโครงการเชื่อมโยง
ระบบเครือข�ายระบบทะเบียนราษฎรด'วยคอมพิวเตอร0 หรือฐานข'อมูลทะเบียนประวัติราษฎรว�าผู'ร'องและ
บุคคลท่ีมีชื่อตามคําร'อง มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'านแห�งอ่ืนหรือไม� 
                     (3) รวบรวมหลักฐานท้ังหมด โดยรวบรวมรายชื่อเป�นรายครอบครัวลงในแบบพิมพ0บัญชี
การพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยตามท่ีกําหนดท'ายระเบียบนี้ พร'อมเสนอความเห็นเป�นหนังสือโดยสรุป
ข'อเท็จจริงและข'อกฎหมายต�อนายอําเภอแห�งท'องท่ี ภายใน ๓๐ วันทําการ นับแต�วันท่ีรับเรื่อง 
                    ในกรณีตรวจสอบพบความไม�ถูกต'องสมบูรณ0ของคําร'อง ให'นายทะเบียนแจ'งให'แก�ผู'ร'อง
ทราบเป�นหนังสือภายใน ๑๕ วัน นับแต�วันท่ีได'รับคําร'อง  
                    เม่ือผู'ยื่นคาร'องได'แก'ไขความไม�ถูกต'องสมบูรณ0ของคําร'องแล'ว ให'นายทะเบียนดําเนินการ
ต�อไปตามระเบียบ 

                    ข'อ 18  ในการพิจารณาคําร'องและพยานหลักฐานต�างๆ ให'นายทะเบียนปฏิบัติดังต�อไปนี้ 
                     (1) พยานเอกสารท่ียื่นมา ให'นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต'องของเอกสาร รวมถึง
แก'ไขเพ่ิมเติมรายการท่ีเกิดข้ึน ในกรณีท่ีรายการในทะเบียนบุคคลตามเอกสารไม�ถูกต'องตรงกัน ให'
ดําเนินการตรวจสอบโดยสอบถามพยานบุคคลตามข'อ ๑๓ 
                     (2) ในการถามพยานบุคคลตาม (๑) ให'ดาเนินการดังนี้ 
                          2.1 ให'พยานบุคคลท่ีมีอายุมากกว�า ๑๘ ป| สาบานหรือปฏิญาณตามความเชื่อของตน
ก�อนให'ถ'อยคํา 
                          2.2 ให'นายทะเบียนสอบถามถึงข'อมูลให'ได'ความจริงท่ีไม�ตรงกับเอกสาร เพ่ือ
ตรวจสอบความไม�ถูกต'องของเอกสาร โดยใช'แบบสอบสวน ปค. ๑๔ 
                          2.3 ให'นายทะเบียนตรวจสอบคําร'อง สรุปความเห็นเสนอนายอําเภอ เพ่ือดําเนินการ
ต�อไป 
                     (3) ในกรณีจําเป�น การสอบถามพยานบุคคลตาม (๒) ให'มีล�ามอยู�ด'วยในขณะทําการ
สอบสวนและให'นายทะเบียนจัดให'มีการบันทึกเป�นลายลักษณ0อักษรหรือบันทึกเทปเรื่องการให'ปากคําไว'
เป�นหลักฐาน 

                    ข'อ 19  ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคาสั่งไม�รับคําร'องโดยไม�แจ'งเหตุหรือแจ'งเหตุแต�เหตุแห�ง
การนั้นผู'ยื่นคําร'องสามารถพิสูจน0ได'เป�นอย�างอ่ืน ผู'ยื่นคําร'องมีสิทธิยื่นอุทธรณ0คําสั่งของนายทะเบียนไปยัง
คณะกรรมการอุทธรณ0อําเภอได' ภายใน ๓๐ วัน นับแต�วันท่ีได'รับแจ'งคําสั่งเป�นหนังสือ 

                    ข'อ 20  ผู'ยื่นคําร'องอาจให'องค0กรพัฒนาเอกชนหรือคณะกรรมการชุมชนเข'าทําการช�วยเหลือ
ดําเนินการ เขียน รวบรวมคําร'องและพยานหลักฐานต�างๆ เพ่ือยื่นต�อนายทะเบียนได' 
                    ในการตรวจสอบคําร'อง นายทะเบียนอาจให'องค0กรพัฒนาเอกชนหรือคณะกรรมการชุมชน 
เข'าร�วมทําการตรวจสอบด'วยได' โดยการอนุมัติจากนายอําเภอ 
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                    ข'อ 21  เม่ือได'รับความเห็นของนายทะเบียน ให'นายอําเภอแห�งท'องท่ีมีอํานาจในการ
พิจารณาอนุมัติหรือไม�อนุมัติให'ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ'าน (ท.ร.๑๔) แก�ชาวไทยภูเขาหรือบุคคล
บนพ้ืนท่ีสูงท่ีร'องขอ ท้ังนี้การดําเนินการให'แล'วเสร็จภายใน ๓๐ วันทํากําร ผลการพิจารณาเป�นประการใด 
ให'แจ'งนายทะเบียนทราบเพ่ือดําเนินการต�อไป  
                    กรณีท่ีตรวจสอบพบความไม�ถูกต'องหรือความไม�สมบูรณ0ของคําร'องหรือเอกสารพยานหลักฐาน
ต�างๆ ตามหลักเกณฑ0 วิธีการหรือเง่ือนไขท่ีกําหนด ให'นายอําเภอแจ'งให'ผู'ร'องทราบเพ่ือแก'ไขให'ถูกต'องหรือ
จัดส�งเอกสารเพ่ิมเติมให'ครบถ'วน ถ'าเป�นกรณีท่ีไม�สามารถดําเนินการให'แก�ผู'ร'องได' ให'แจ'งนายทะเบียน
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต�วันท่ีได'มีการวินิจฉัยสั่งการพร'อมเหตุผล 

                    ข'อ 22  เม่ือนายทะเบียนได'รับแจ'งผลการพิจารณาแล'ว ให'แจ'งผู'ยื่นคําร'องทราบเป�นหนังสือ
ภายใน ๕ วัน ในกรณีท่ีมีคาสั่งไม�อนุมัติให'แจ'งเหตุผลแห�งการนั้นไปยังผู'ยื่นคําร'องด'วย 

                    ข'อ 23  กรณีนายอําเภออนุมัติ ให'นายทะเบียนดําเนินการ ดังนี้ 
                    (1) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แก�ผู'ได'รับอนุมัติ โดยกําหนดเลขประจําตัวประชาชน
เป�นบุคคลประเภท ๘ ตามแบบพิมพ0 ท.ร.๙๘ ค. โดยแบบ ท.ร.๙๘ ค. ให'สํานักทะเบียนขอเบิกจาก 
สํานักทะเบียนกลางโดยตรงเท�านั้น 
                    (2) เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'าน (ท.ร.๑๔) พร'อมท้ังหมายเหตุในช�อง
ย'ายเข'ามาจากว�า“ชาวเขาหรือบุคคลบนพ้ืนท่ีสูง (...........) ตามคาร'องเลขท่ี………… .ลงวนัท่ี……………และ
นายอําเภออนุมัติเม่ือวันท่ี…………… ...” แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนป|กํากับไว' หากบุคคล
ดังกล�าวมีสูติบัตร ให'หมายเหตุการได'สัญชาติไทยไว'ด'านหลังสูติบัตรด'วย สาหรับผู'ท่ีได'รับการลงรายการ
สัญชาติท่ีมีเลขประจําตัวประชาชนเดิม ให'ดําเนินการจําหน�าย โดยดําเนินการ ให'แล'วเสร็จภายใน ๑๐ วัน
ทําการ เว'นแต�มีเหตุขัดข'องอันเกิดจากตัวผู'ร'อง 
                    (3) รายงานหน�วยท่ีเก่ียวข'อง ดังนี้ 
                         3.1 รายงานการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ'าน โดยส�งแบบพิมพ0 ท.ร.๙๘ ค. 
ตอนท่ี ๒ ให'สํานักทะเบียนกลางทราบภายใน ๑๐ วันทําการ สําหรับ ท.ร.๙๘ ค. ตอนท่ี ๑ ให'ดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว�าด'วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบสํานักทะเบียน
กลางว�าด'วยการจัดทําทะเบียนราษฎรด'วยระบบคอมพิวเตอร0 พ.ศ.๒๕๓๘ 
                         3.2 สําเนาแบบพิมพ0บัญชีตามข'อ ๑๗.๓ ให'จังหวัด และสํานักทะเบียนกลางทราบ
ภายใน ๑๐ วันทําการ 
                         3.3 แจ'งหน�วยราชการท่ีมีทะเบียนประวัติของชาวไทยภูเขาหรือบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงทราบ 
เพ่ือหมายเหตุการได'สัญชาติไทยในทะเบียนประวัติ 

                    ข'อ 24  กรณีท่ีนายอําเภอไม�อนุมัติ ผู'ยื่นคําร'องอาจอุทธรณ0คาสั่งไปยังคณะกรรมการ
อุทธรณ0อําเภอได' ภายใน ๑ เดือน นับแต�วันท่ีได'รับแจ'งคําสั่งเป�นหนังสือจากสํานักทะเบียนอําเภอหรือ
ท'องถ่ิน ถ'าไม�อุทธรณ0ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถือว�าสิทธิการอุทธรณ0เป�นอันสิ้นสุด 

                    ข'อ 25  การอุทธรณ0คําสั่งในระดับอําเภอ ให'ทําเป�นหนังสือตามแบบท่ีกําหนดไว'ท'าย
ระเบียบ ยื่นต�อนายทะเบียนแห�งท'องท่ีท่ีได'ยื่นคําร'องขอลงรายการสัญชาติ 
                     เม่ือได'รับคําร'องอุทธรณ0แล'ว ให'นายทะเบียนตรวจคําร'องอุทธรณ0 และมีคําสั่งรับหรือ 
ไม�รับคําร'องอุทธรณ0ภายใน ๗ วัน  
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                     ถ'านายทะเบียนปฏิเสธไม�รับ ให'นายทะเบียนแสดงเหตุท่ีไม�รับนั้นไว'ในคําสั่งทุกเรื่องไป
และแจ'งเป�นหนังสือให'ผู'ยื่นคําร'องทราบ  
                    ถ'านายทะเบียนมีคําสั่งรับ ให'นายทะเบียนส�งคําร'องอุทธรณ0นั้นไปยังคณะกรรมการอุทธรณ0
อําเภอ ภายใน ๑๐ วัน 

 
ลักษณะ ๓ คณะกรรมการอุทธรณ0อําเภอ 

                    ข'อ 26 เม่ือมีรับคําร'องอุทธรณ0 ให'นายทะเบียนเสนอต�อนายอําเภอเพ่ือแต�งต้ัง 
คณะกรรมการอุทธรณ0อําเภอ ภายใน ๕ วัน 
                    คณะกรรมการอุทธรณ0อาเภอพิจารณาการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ'านให'แก� 
ชาวไทย ภูเขาหรือบุคคลบนพ้ืนท่ีสูง ประกอบด'วย 
                     (๑) ผู'เชี่ยวชาญท่ีมาจากฝ:ายผู'ยื่นคําร'อง จานวน ๑ คน เป�นกรรมการ 
                     (๒) ผู'เชี่ยวชาญฝ:ายรัฐท่ีนายอําเภอแต�งต้ัง จานวน ๑ คน เป�นกรรมการ 
                     (๓) ปลัดอําเภอ เป�นกรรมการและเลขานุการ 
                     ให'กรรมการตามความในวรรคสองมีอํานาจร�วมกันในการเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดใน
ระหว�างกันให'เป�นประธานคณะกรรมการอุทธรณ0อําเภอ 

                    ข'อ 27 เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ0อําเภอ มีหน'าท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการ
อุทธรณ0อําเภอ ภายใน ๑๕ วัน นับแต�วันท่ีได'รับคําสั่งแต�งต้ัง 

                    ข'อ 28 ให'คณะกรรมการอุทธรณ0อําเภอ มีอํานาจวินิจฉัยคําร'องอุทธรณ0และป=ญหา  
ข'อโต'แย'งในระดับอําเภอของผู'ยื่นคําร'อง 
                     ในการพิจารณาคําร'อง ถ'าคณะกรรมการอุทธรณ0อําเภอเห็นว�าพยานหลักฐานต�างๆ ท่ีใช'
ประกอบการพิจารณามีไม�เพียงพอ คณะกรรมการอุทธรณ0อําเภอมีอํานาจเรียกบุคคลมาให'การเพ่ิมเติมหรือ
เรียกพยานหลักฐานต�างๆ จากบุคคลหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข'องได'ตามท่ีเห็นสมควร 

                    ข'อ 29 เม่ือคณะกรรมการอุทธรณ0อําเภอได'ทําการพิจารณาคําร'อง รวมท้ังพยานหลักฐาน
ต�างๆ เสร็จแล'ว ให'คณะกรรมการอุทธรณ0อําเภอมีคําวินิจฉัยชี้ขาดประการใดประการหนึ่งดังนี้ 
                     (1) ถ'าคณะกรรมการอุทธรณ0อําเภอ เห็นว�า คําร'องอุทธรณ0นั้นต'องห'ามตามระเบียบหรือ
กฎหมาย ก็ให'ยกคําร'องนั้นเสียโดยไม�ต'องวินิจฉัยในประเด็นอุทธรณ0 
                     (2) ถ'าคณะกรรมการอุทธรณ0อําเภอ เห็นว�า คําสั่งในระดับอําเภอถูกต'องแล'วก็ให'มี 
คําวินิจฉัยยืนตามคําสั่งในระดับอําเภอ 
                     (3) ถ'าคณะกรรมการอุทธรณ0อําเภอ เห็นว�า คําสั่งในระดับอําเภอไม�ถูกต'องก็ให'มี 
คําวินิจฉัยกลับคําสั่งในระดับอําเภอเสียและมีคําวินิจฉัยในคําร'องนั้นใหม� 
                     (4) ถ'าคณะกรรมการอุทธรณ0อําเภอ เห็นว�า คําสั่งในระดับอําเภอถูกแต�บางส�วนและผิด
บางส�วน ก็ให'แก'คําสั่งในระดับอําเภอไปตามนั้นโดยมีคําวินิจฉัยยืนบางส�วน กลับบางส�วนและมีคําวินิจฉัย
ใหม�แทนส�วนท่ีกลับนั้น  
                     โดยให'มติของกรรมการอุทธรณ0อําเภอจํานวนสองในสามเสียงถือเป�นข'อยุติของกระบวนการการ
พิจารณาให' 
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                     คณะกรรมการอุทธรณ0อําเภอทําการพิจารณาวินิจฉัยคําร'องอุทธรณ0ให'แล'วเสร็จภายใน 
๓๐ วัน ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป�น ให'ขยายระยะเวลาการพิจารณาวินิจฉัยออกไปได'อีกไม�เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละ 
ไม�เกิน ๑๕ วัน 

                    ข'อ 30 เม่ือคณะกรรมการอุทธรณ0อําเภอมีคาวินิจฉัยเป�นประการใด ให'แจ'งคําวินิจฉัย
พร'อมท้ังความเห็นดังกล�าวเป�นหนังสือไปยังนายอําเภอ 

                    ข'อ 31 นายอําเภอมีหน'าท่ีปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ0อําเภอภายใน 
๕ วัน นับแต�วันท่ีได'รับแจ'งคําวินิจฉัยเป�นหนังสือ เว'นแต�กรณีท่ีมีการอุทธรณ0คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
อุทธรณ0อําเภอ  
                     เม่ือนายอําเภอได'รับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ0อําเภอแล'ว ให'แจ'งคําวินิจฉัยนั้น
แก�นายทะเบียนเพ่ือดําเนินการต�อไปโดยให'นําบทบัญญัติในข'อ ๒๒ และ ๒๓ มาใช'บังคับโดยอนุโลม 

                    ข'อ 32 นายอําเภอหรือผู'ยื่นคําร'องฝ:ายใดฝ:ายหนึ่งมีสิทธิยื่นอุทธรณ0คําวินิจฉัยเช�นว�านั้น
ไปยังคณะกรรมการอุทธรณ0จังหวัด  

                     การอุทธรณ0ให'ทําเป�นหนังสือตามแบบท่ีกําหนดไว'ท'ายระเบียบ ยื่นต�อนายทะเบียนแห�งท'องท่ี
ท่ีได'ยื่นคําร'องขอลงรายการสัญชาติ ภายใน ๑ เดือน นับแต�วันท่ีได'รับแจ'งคําสั่งเป�นหนังสือจากสํานักทะเบียน 
ถ'าไม�อุทธรณ0ในกําหนดระยะเวลา ถือว�าสิทธิการอุทธรณ0เป�นอันสิ้นสุด 

 
                    ลักษณะ ๓ คณะกรรมการอุทธรณ0อําเภอ 

                    ข'อ 33 ให'มีคณะกรรมการอุทธรณ0จังหวัด พิจารณาการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียน
บ'านให'แก�ชาวไทยภูเขาหรือบุคคลบนพ้ืนท่ีสูง โดยให'ผู'ว�าราชการจังหวัดแต�งต้ัง ประกอบด'วย 
                     (๑) ปลัดจังหวัด เป�นประธาน 
                     (๒) นักวิชาการ ผู'เชี่ยวชาญเฉพาะด'าน เป�นกรรมการจํานวน ๒ คน 
                     (๓) จ�าจังหวัด เป�นกรรมการและเลขานุการ 
                     (๔) ผู'ช�วยจ�าจังหวัด เป�นกรรมการและผู'ช�วยเลขานุการ 
                     ให'ปลัดจังหวัดมีอํานาจเสนอแต�งต้ังนักวิชาการ หรือข'าราชการผู'เชี่ยวชาญเฉพาะด'าน 
จากสาขาวิชากฎหมาย ประวัติศาสตร0 ภาษาศาสตร0 ชาติพันธุ0วรรณนา เป�นกรรมการในคณะกรรมการ
อุทธรณ0จังหวัดตามวรรคต'น 

                    ข'อ 34 เม่ือได'รับคําร'องอุทธรณ0แล'ว ให'นายทะเบียนส�งคําร'องอุทธรณ0ต�อคณะกรรมการ
อุทธรณ0จังหวัด ภายใน ๕ วัน 

                    ข'อ 35 เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ0จังหวัด มีหน'าท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการ
อุทธรณ0 ภายใน ๑๕ วัน นับแต�วันท่ีได'รับอุทธรณ0 

                    ข'อ 36 อํานาจและหน'าท่ีของคณะกรรมการอุทธรณ0จังหวัด ให'นาํบทบัญญัติในลักษณะ ๔  
ว�าด'วยคณะกรรมการอุทธรณ0 มาใช'บังคับด'วย โดยอนุโลม 

                    ข'อ 37 เม่ือคณะกรรมการอุทธรณ0จังหวัดมีคําชี้ขาดอุทธรณ0แล'ว ให'แจ'งคําชี้ขาด เป�น
หนังสือไปยังนายอําเภอ และได'นําบทบัญญัติในข'อ ๓๑ มาใช'บังคับโดยอนุโลม 



  
- 241 - 

 
                     คําชี้ขาดของคณะกรรมการอุทธรณ0จังหวัด กรณีถ'าเป�นข'อเท็จจริงถือว�าเป�นท่ีสุดของ
กระบวนการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ'านของชาวไทยภูเขาหรือบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงตามระเบียบนี้ 
แต�ถ'าเป�นข'อกฎหมายผู'ร'องสามารถยื่นอุทธรณ0มายังคณะกรรมการอุทธรณ0ส�วนกลางได'ตามแบบท่ีกําหนด
ท'ายระเบียบนี้ ภายใน ๑ เดือนนับแต�ได'รับแจ'งเป�นหนังสือจากสานักทะเบียน ถ'าไม�อุทธรณ0ภายในกาหนด
ระยะเวลาถือว�าสิทธิการอุทธรณ0เป�นอันสิ้นสุด 
 

                    ลักษณะ 6 คณะกรรมการอุทธรณ0ส�วนกลาง 

                    ข'อ 38 ให'มีคณะกรรมการอุทธรณ0ส�วนกลางพิจารณาการลงรายการสัญชาติไทย 
ในทะเบียนบ'านให'แก�ชาวไทยภูเขาหรือบุคคลบนพ้ืนท่ีสูง โดยผู'อํานวยการทะเบียนกลางแต�งต้ัง 
ประกอบด'วย 
                     (๑) รองผู'อํานวยการทะเบียนกลาง (ผู'อํานวยการสํานักบริหารการทะเบียน) เป�นประธาน 
                     (๒) ผู'ช�วยผู'อํานวยการทะเบียนกลาง (ผู'อํานวยการส�วนการทะเบียนราษฎร) เป�นกรรมการ 
                     (๓) นักวิชาการผู'เชี่ยวชาญเฉพาะด'าน เป�นกรรมการ จํานวน ๓ คน 
                     (๔) หัวหน'าฝ:ายทะเบียนชนกลุ�มน'อย ส�วนการทะเบียนราษฎร เป�นกรรมการและ
เลขานุการ 

                     (๕) หัวหน'างานกฎหมายและระเบียบชนกลุ�มน'อย ส�วนการทะเบียนราษฎรเป�นกรรมการ
และผู'ช�วยเลขานุการ 
                     ให'รองผู'อํานวยการทะเบียนกลางมีอํานาจเสนอผู'อํานวยการทะเบียนกลางแต�งต้ัง
นักวิชาการ ผู'เชี่ยวชาญเฉพาะด'านจากสาขาวิชากฎหมาย ประวัติศาสตร0 ภาษาศาสตร0 ชาติพันธุ0วรรณนา 
ให'เป�นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ0ส�วนกลางตามวรรคต'น 

                    ข'อ 39 เม่ือได'รับคําร'องอุทธรณ0แล'ว ให'นายทะเบียนส�งคําร'องอุทธรณ0ต�อคณะกรรมการ
อุทธรณ0ส�วนกลางภายใน ๕ วัน 

                    ข'อ 40 เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ0ส�วนกลาง มีหน'าท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการ
อุทธรณ0ภายใน ๑๕ วัน นับแต�วันท่ีได'รับคําร'องอุทธรณ0 

                    ข'อ 41 อํานาจและหน'าท่ีของคณะกรรมการอุทธรณ0ส�วนกลาง ให'นาบทบัญญัติใน
ลักษณะ ๔ ว�าด'วยคณะกรรมการอุทธรณ0อําเภอ มาใช'บังคับด'วยโดยอนุโลม 

                    ข'อ 42 เม่ือคณะกรรมการอุทธรณ0ส�วนกลางมีคําชี้ขาดอุทธรณ0แล'ว ให'แจ'งคําชี้ขาด เป�น
หนังสือไปยังผู'ว�าราชการจังหวัดและให'ผู'ว�าราชการจังหวัดแจ'งนายอําเภอ และให'นําบทบัญญัติในข'อ ๓๑ 
มาใช'บังคับโดยอนุโลม 
                     คําชี้ขาดของคณะกรรมการอุทธรณ0ส�วนกลางถือว�าเป�นท่ีสุดของกระบวนการลงรายการ
สัญชาติไทยในทะเบียนบ'านของชาวไทยภูเขาตามระเบียบนี้ 
 
 
 
 
 



  
- 242 - 

 
         ลักษณะ 7 การเพิกถอนทะเบียนรายการสัญชาติ 

                    ข'อ 43 กรณีผู'ท่ีได'รับการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ'านโดยมิชอบด'วยกฎหมาย
หรือระเบียบหรือแจ'งข'อความอันเป�นเท็จหรือแสดงหลักฐานอันเป�นเท็จหรือมีการรับรองโดยผิดจากความเป�นจริง 
ให'นายทะเบียนยื่นเรื่องต�อนายอําเภอ เพ่ือให'นายอําเภอวินิจฉัยป=ญหาและดําเนินการเพิกถอนการลงรายการ
สัญชาติไทยโดยจาํหน�ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ'านตามกฎหมายว�าด'วยการทะเบียนราษฎรและ
ระเบียบท่ีเก่ียวข'อง 
                    ภายหลังจากการเพิกถอนตามความในวรรคแรกแล'ว ให'นายทะเบียนดําเนินการลงรายการ
สถานะท่ีแท'จริงของบุคคลนั้นในทะเบียนราษฎรตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข'อง 
                     เม่ือดําเนินการเพิกถอนรายการสัญชาติไทยของบุคคลใดแล'ว ให'รายงานต�อสํานักทะเบียน
กลางพร'อมท้ังสําเนาให'ส�วนการทะเบียนราษฎรทราบด'วย 

                    ข'อ 44 เม่ือบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงเสียสัญชาติไทยตามกฎหมายว�าด'วยสัญชาติแล'ว  
ให'นายทะเบียนดําเนินการเพิกถอนรายการสัญชาติไทยของบุคคลดังกล�าวออกจากทะเบียน และให'นําความ 
ในวรรคสองและวรรคสามในข'อ ๔๓ มาดําเนินการต�อไปโดยอนุโลม 
 

        ภาค ๓ 
การพิจารณาลงรายการสถานะของบุคคล 

ซ่ึงได'รับอนุญาตให'มีถ่ินท่ีอยู�ในราชอาณาจักร 
                        

                           ข'อ 45 การพิจารณาว�าบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงผู'ใดเป�นผู'ได'รับอนุญาตให'มีถ่ินท่ีอยู�ในราชอาณาจักร 
ให'นายทะเบียนพิจารณาตามกฎหมายว�าด'วยคนเข'าเมืองและกฎหมายว�าด'วยการทะเบียนคนต�างด'าว 
รวมท้ังระเบียบท่ีเก่ียวข'องลงรายการสัญชาติไทยโดยจําหน�ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ'าน
ตามกฎหมายว�าด'วยการทะเบียนราษฎรและระเบียบท่ีเก่ียวข'อง 

                    ข'อ 46 เม่ือปรากฏว�าบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงผู'ใดเป�นผู'ได'รับอนุญาตให'มีถ่ินท่ีอยู�ในราชอาณาจักร 
ให'นายทะเบียนดําเนินการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลนั้นลงในทะเบียนบ'าน (ท.ร.๑๔) เม่ือได'รับคําร'อง 
ขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'านจากบุคคลดังกล�าว โดยให'ปฏิบัติตามวิธีและข้ันตอนซ่ึงบัญญัติไว'ในกฎหมาย 
ว�าด'วยการทะเบียนราษฎรและระเบียบต�างๆ ท่ีเก่ียวข'อง 

                     ข'อ 47 ในกรณีท่ีบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงซ่ึงอ'างตนว�าเป�นผู'ได'รับอนุญาตให'มีถ่ินท่ีอยู�ในราชอาณาจักร 
ได'รับการเพ่ิมชื่อลงในทะเบียนบ'านโดยมิชอบด'วยกฎหมายหรือระเบียบหรือแจ'งข'อความอันเป�นเท็จหรือ 
แสดงหลักฐานอันเป�นเท็จหรือมีการรับรองโดยผิดจากความเป�นจริง ให'นายทะเบียนยื่นเรื่องต�อนายอําเภอ เพ่ือให'
นายอําเภอวินิจฉัยป=ญหาและดําเนินการจําหน�ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ'าน (ท.ร.๑๔) ตามกฎหมาย
ว�าด'วยการทะเบียนราษฎรและระเบียบท่ีเก่ียวข'อง 
                         ภายหลังจากการเพิกถอนตามความในวรรคแรกแล'ว ให'นายทะเบียนดําเนินการลงรายการสถานะ 
ท่ีแท'จริงของบุคคลนั้นในทะเบียนราษฎรตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข'องและให'นําความในวรรคสองและวรรค
สามในข'อ ๔๓ มาดําเนินการต�อไปโดยอนุโลม 
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                    ข'อ 46 เม่ือปรากฏว�าบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงผู'ใดเป�นผู'ได'รับอนุญาตให'มีถ่ินท่ีอยู�ในราชอาณาจักร 
ให'นายทะเบียนดําเนินการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลนั้นลงในทะเบียนบ'าน (ท.ร.๑๔) เม่ือได'รับคําร'อง 
ขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'านจากบุคคลดังกล�าว โดยให'ปฏิบัติตามวิธีและข้ันตอนซ่ึงบัญญัติไว'ในกฎหมาย 
ว�าด'วยการทะเบียนราษฎรและระเบียบต�างๆ ท่ีเก่ียวข'อง 

                    ข'อ 47 ในกรณีท่ีบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงซ่ึงอ'างตนว�าเป�นผู'ได'รับอนุญาตให'มีถ่ินท่ีอยู�ในราชอาณาจักร 
ได'รับการเพ่ิมชื่อลงในทะเบียนบ'านโดยมิชอบด'วยกฎหมายหรือระเบียบหรือแจ'งข'อความ อันเป�นเท็จหรือ
แสดงหลักฐานอันเป�นเท็จหรือมีการรับรองโดยผิดจากความเป�นจริง ให'นายทะเบียนยื่นเรื่องต�อนายอําเภอ 
เพ่ือให'นายอําเภอวินิจฉัยป=ญหาและดําเนินการจําหน�ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ'าน (ท.ร.๑๔) 
ตามกฎหมายว�าด'วยการทะเบียนราษฎรและระเบียบท่ีเก่ียวข'อง  
                    ภายหลังจากการเพิกถอนตามความในวรรคแรกแล'ว ให'นายทะเบียนดําเนินการลงรายการ
สถานะท่ีแท'จริงของบุคคลนั้นในทะเบียนราษฎรตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข'องและให'นําความใน
วรรคสองและวรรคสามในข'อ ๔๓ มาดําเนินการต�อไปโดยอนุโลม 

                    ข'อ 48 เม่ือบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงถูกเพิกถอนการอนุญาตให'มีถ่ินท่ีอยู�ในราชอาณาจักรตาม
กฎหมายว�าด'วยคนเข'าเมือง ให'นายทะเบียนดําเนินการตาม ข'อ ๔๔ โดยอนุโลม 

 
        ภาค 4 

การพิจารณาลงรายการสถานะของบุคคล 
ท่ีได'รับอนุญาตให'อยู�ในราชอาณาจักรเป�นการชั่วคราว 

                        

                    ข'อ 49 การพิจารณาว�าบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงผู'ใด เป�นผู'ได'รับอนุญาตให'อยู�ในราชอาณาจักร
เป�นการชั่วคราว ให'นายทะเบียนพิจารณาตาม กฎหมายว�าด'วยคนเข'าเมือง รวมท้ังระเบียบท่ีเก่ียวข'อง 

                    ข'อ 50 การเพ่ิมชื่อบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงซ่ึงเป�นผู'ได'รับอนุญาตให'อยู�ในราชอาณาจักรเป�นการ
ชั่วคราวลงในทะเบียนบ'าน (ท.ร.๑๓) และการเพิกถอนทะเบียน ให'นําบทบัญญัติในข'อ ๔๖ และ ๔๗ มาใช'
บังคับโดยอนุโลม 

                    ข'อ 51 เม่ือบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงถูกเพิกถอนการอนุญาตให'อยู�ในราชอาณาจักรเป�นการ
ชั่วคราวตามกฎหมายว�าด'วยคนเข'าเมืองหรือระเบียบท่ีเก่ียวข'อง ให'นายทะเบียนดําเนินการตาม ข'อ ๔๔ 
โดยอนุโลม 

        ภาค 5 
การพิจารณาลงรายการสถานะของบุคคลท่ีได'รับการผ�อนผัน 

ให'อยู�ในราชอาณาจักรเป�นการชั่วคราว 
                        

                    ข'อ 52 การพิจารณาว�าบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงผู'ใด เป�นผู'ได'รับการผ�อนผนัตามมติคณะรัฐมนตรี 
ซ่ึงอาศัยอานาจตามกฎหมายว�าด'วยคนเข'าเมือง ให'อยู�ในราชอาณาจักรเป�นการชั่วคราวนั้น ให'นายทะเบียน
พิจารณาตามกฎหมายว�าด'วยคนเข'าเมือง รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบท่ีเก่ียวข'อง 
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                    ข'อ 53 บุคคลบนพ้ืนท่ีสูงท่ีได'รับการผ�อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายว�าด'วยคนเข'าเมือง ให'อยู�ในราชอาณาจักรเป�นการชั่วคราว ให'นายทะเบียนดําเนินการเพ่ิมชื่อและ
รายการบุคคลนั้นลงในทะเบียนบ'าน (ท.ร.๑๓) เม่ือนายทะเบียนได'รับคําร'องขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'านจาก
บุคคลดังกล�าว โดยให'ปฏิบัติตามวิธีและข้ันตอนซ่ึงบัญญัติไว'ในกฎหมายว�าด'วยการทะเบียนราษฎรและ
ระเบียบต�างๆ ท่ีเก่ียวข'อง 

                    ข'อ 54 การเพิกถอนทะเบียนของบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงซ่ึงอ'างว�าเป�นบุคคลท่ีได'รับการผ�อนผัน
ให'อยู�ในราชอาณาจักรเป�นการชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงอาศัยอํานาจตามกฎหมายว�าด'วยคนเข'าเมือง 
ให'นําบทบัญญัติในข'อ ๔๓ มาใช'บังคับโดยอนุโลม 

                    ข'อ 55 เม่ือมติคณะรัฐมนตรีซ่ึงผ�อนผันให'บุคคลบนพ้ืนท่ีสูงนั้นๆ ให'อยู�ในราชอาณาจักร
เป�นการชั่วคราวได'สิ้นสุด ให'นายทะเบียนดําเนินการเพิกถอนสถานะบุคคลดังกล�าวออกจากทะเบียนและให'
นําความในวรรคสองและวรรคสามในข'อ ๔๓ มาดําเนินการต�อไปโดยอนุโลม  
 

บทเฉพาะกาล 
                        

 
                    ข'อ 56 การบังคับการตามระเบียบฉบับนี้ไม�มีผลให'ความสมบูรณ0ในการลงรายการสัญชาติ
ไทยในทะเบียนบ'านให'แก�ชาวไทยภูเขาท่ีได'ดําเนินการไปแล'วตาม “ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว�าด'วยการ
พิจารณาลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ'านให'แก�ชาวไทยภูเขา พ.ศ. ๒๕๓๕ แก'ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ 
พ.ศ. ๒๕๓๙” เสียไป 

                    ข'อ 56 คําร'องขอลงรายการสัญชาติท้ังหลายท่ีได'ยื่นไว'แล'วและอยู�ในระหว�างการพิจารณา 
ไม�ว�าในระดับอําเภอหรือจังหวัดก�อนวันใช'ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว�าด'วยการพิจารณาลงรายการ
สถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให'แก�บุคคลบนพ้ืนท่ีสูง พ.ศ.๒๕๔๓ ฉบับนี้ ให'ใช'บังคับตามระเบียบใหม� 
เว'นแต�คําร'องท่ีอยู�ในระดับจังหวัด ให'ผู'ว�าราชการจังหวัดเป�นผู'มีอานาจอนุมัติการลงรายการสัญชาติ 
ของคําร'องนั้น แต�ในกรณีท่ีผู'ยื่นคําร'องต'องการอุทธรณ0คําอนุมัติดังกล�าว ให'นําคําร'องอุทธรณ0นั้นเสนอต�อ
คณะกรรมการอุทธรณ0ส�วนกลางโดยตรง 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(นายปริญญา นาคฉัตรีย0) 

ผู'อานวยการทะเบียนกลาง 

 
 
 
 
 
 




