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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง 
ว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร 

ให้แก่บุคคลบนพ้ืนที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๑) วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียน

ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้อํานวยการทะเบียนกลางวางระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการพิจารณาลงรายการ
สถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูงไว้ดังนี้ 

 
ภาค ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ลักษณะ ๑ การบังคับใช้และนิยามศัพท์ 
 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลง
รายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิก “ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการ

สัญชาติไทยในทะเบียนบ้านให้แก่ชาวไทยภูเขา พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๙” 
 
ข้อ ๔  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะในเขตท้องที่จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ ๑) จังหวัด

กาญจนบุรี ๒) กําแพงเพชร ๓) เชียงราย ๔) เชียงใหม่ ๕) ตาก ๖) น่าน ๗) ประจวบคีรีขันธ์ ๘) 
พะเยา ๙) พิษณุโลก ๑๐) เพชรบุรี ๑๑) เพชรบูรณ์ ๑๒) แพร่ ๑๓) แม่ฮ่องสอน ๑๔) ราชบุรี ๑๕) 
เลย ๑๖) ลําปาง ๑๗) ลําพูน ๑๘) สุโขทัย ๑๙) สุพรรณบุรี ๒๐) อุทัยธานี และจังหวัดที่ผู้อํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนดเพิ่มเติมภายหลัง 

 
ข้อ ๕  ระเบียบนี้ใช้บังคับกับบุคคลบนพ้ืนที่สูง ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วย

สัญชาติ 
 
ข้อ ๖  ในระเบียบนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น 
“ชาวไทยภูเขา” หมายความว่า กลุ่มชาติพันธ์ุด้ังดิมที่อาศัยทํากินหรือบรรพชน

อาศัยทํากินอยู่บนพื้นที่สูงในราชอาณาจักร ซึ่งมีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ภาษาและการดําเนิน
ชีวิต ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประกอบด้วย ๙ ชาติพันธ์ุหลักคือ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๘๖ ง/หน้า ๒๗/๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) กะเหรี่ยง หรือซึ่งอาจเรียกว่า ปกาเกอะญอ (สกอว์) โพล่ง (โปว์) 
ตองสู้ (ปะโอ) บะแก (บะเว) 

(๒) ม้ง หรือซึ่งอาจเรียกว่า แม้ว 
(๓) เมี่ยน หรือซึ่งอาจเรียกว่า เย้า, อ้ิวเมี่ยน 
(๔) อาข่า หรือซึ่งอาจเรียกว่า อีก้อ 
(๕) ลาหู่ หรือซึ่งอาจเรียกว่า มูเซอ 
(๖) ลีซู หรือซึ่งอาจเรียกว่า ลีซอ 
(๗) ลัวะ หรือซึ่งอาจเรียกว่า ละเวือะ, ละว้า, ถิ่น, มัล, ปรัย 
(๘) ขมุ 
(๙) มลาบรี หรือซึ่งอาจเรียกว่า คนตองเหลือง 
และกลุ่มชาติพันธ์ุที่มีลักษณะเช่นเดียวกับชาวไทยภูเขาซึ่งผู้อํานวยการทะเบียน

กลางกําหนดเพิ่มเติม 
“พ้ืนที่สูง” หมายความว่า พ้ืนที่ที่เป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ และชนกลุ่มน้อย 

หรือเป็นที่ต้ังบ้านเรือนและที่ทํากินที่มีความลาดช้ันโดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๓๕ หรือมีความสูงกว่า
ระดับน้ําทะเล ๕๐๐ เมตรขึ้นไป ในจังหวัดต่าง ๆ ๒๐ จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี กําแพงเพชร 
เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ 
แม่ฮ่องสอน ราชบุรี เลย ลําปาง ลําพูน สุโขทัย สุพรรณบุรี อุทัยธานี และจังหวัดที่ผู้อํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนดเพิ่มเติมภายหลัง 

“บุคคลบนพื้นที่สูง” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นชาวไทยภูเขา คนไทยหรือกลุ่มชน
อ่ืน ๆ ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ซึ่งรัฐบาลไม่ได้มีนโยบายดูแลดําเนินการเป็นการเฉพาะ และให้
หมายความรวมถึงบุคคลบนพื้นที่สูงที่อพยพลงมาอาศัยอยู่บนพื้นราบด้วย 

“สถานะบุคคล” หมายความว่า สถานภาพตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติกฎหมายว่า
ด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว 

“อําเภอ” ให้หมายความรวมถึง ก่ิงอําเภอ 
“นายอําเภอ” ให้หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ 
“วัน” หมายความว่า วันตามปีปฏิทินราชการ 
“บิดา” หมายความว่า บิดาตามกฎหมายและบิดาซึ่งมิได้มีการสมรสกับมารดา 
“ภริยา” ให้หมายความรวมถึง หญิงที่ได้ทําการสมรสตามประเพณีหรือตาม

ข้อเท็จจริงกับชายด้วย แม้มิได้มีการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายก็ตาม 
“สมรส” ให้หมายความรวมถึง การสมรสตามประเพณีซึ่งมิได้มีการจดทะเบียนด้วย 
“นายทะเบียน” หมายความตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการ

ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
“สํานักทะเบียน” หมายความตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๘ (๔) และ (๕) หรือมาตรา 

๙ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
“องค์กรพัฒนาเอกชน” หมายความว่า องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีประวัติและผลงาน

การทํางานที่บันทึกไว้ชัดเจน ซึ่งทํางานในเขตชุมชนบนพื้นที่สูง 
ข้อความอ่ืน ๆ ให้นํานิยามศัพท์และข้อความต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้องตามท่ีกําหนดไว้ใน

ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๗  ในการระบุช่ือชาติพันธ์ุของชาวไทยภูเขาลงในทะเบียนราษฎรให้นาย

ทะเบียนระบุช่ือกลุ่มชาติพันธ์ุตามช่ือหลักซึ่งได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ คือ กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน อาข่า 
ลาหู่ ลีซู ลัวะ ขมุ มลาบรี 

 
ข้อ ๘  การดําเนินการขอลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรตาม

กระบวนการที่ระบุไว้ในระเบียบไม่ตัดสิทธิผู้ย่ืนคําร้องที่จะฟ้องคดีในทางปกครอง 
 
ข้อ ๙  ให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจ

ตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ลักษณะ ๒ ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย และการย้ายที่อยู่ 
 

ข้อ ๑๐  เมื่อมีการเกิดหรือการตายของบุคคลบนพื้นที่สูง ให้นายทะเบียนปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร ตามแต่กรณี  

ส่วนการย้ายที่อยู่ของบุคคลบนพ้ืนที่สูงที่ยังมิได้กําหนดสถานะตามระเบียบนี้ให้
เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ 

 
ภาค ๒ 

การลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน 
   

 
ลักษณะ ๓ การย่ืนคําร้องและการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน 

 
ข้อ ๑๑  ชาวไทยภูเขาที่จะได้รับการลงรายการสัญชาติไทยโดยเพิ่มช่ือและรายการ

บุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) จะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
สําหรับบุคคลบนพื้นที่สูงที่จะไดรับการลงรายการสัญชาติไทยโดยเพิ่มช่ือและ

รายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) จะต้องเป็นบุคคลท่ีทางราชการได้จัดทําทะเบียนประวัติ
และบัตรประจําตัวไว้แล้วและจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรระว่างวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. 
๒๔๕๖ จนถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นอย่าง
อ่ืน 

ความในวรรคสามให้สันนิษฐานจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ออกโดยส่วนราชการ 
หรือพยานหลักฐานแวดล้อมกรณีโดยอาศัยการพิสูจน์ทางประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ หรือชาติพันธ์ุ
วรรณนา เป็นต้น 

 
ข้อ ๑๒  ผู้ย่ืนคําร้อง อาจอ้างเอกสารดังต่อไปนี้เป็นพยานเพื่อใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริง

อันทําให้ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) เอกสารที่ได้จากการจัดทําทะเบียนประวัติต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร และตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น 

๑.๑ เอกสารที่ได้รับจากการสํารวจ ตรวจสอบ และการจดทะเบียนราษฎร
ชาวเขา (แบบ ท.ร. ช.ข. ๑)  เมื่อระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๓ หรือ  

๑.๒ เอกสารที่ได้รับจากการจัดทําทะเบียนราษฎรตามโครงการจัดทําเลข
ประจําตัวประชาชนที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ หรือ  

๑.๓ เอกสารที่ได้รับจากการสํารวจข้อมูลประชากรชาวเขาตามโครงการที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๘ -  ๒๕๓๑ (ทะเบียน
สํารวจบัญชีบุคคลในบ้าน) ซึ่งกรมประชาสงเคราะห์และหน่วยงานในสังกัดให้การรับรอง หรือ 

๑.๔ เอกสารที่ได้รับจากการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวบุคคลบน
พ้ืนที่สูง ตามโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๓ 
– ๒๕๓๔ หรือ 

๑.๕ เอกสารที่ได้รับจากการจัดทําทะเบียนบุคคลตามโครงการจัดทําทะเบียน
ประวัติชุมชนบนพื้นที่สูง ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือ 

๑.๖ เอกสารที่ได้รับจากการจัดทําทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) สําหรับคนที่เข้าเมือง
โดยชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในลักษณะชั่วคราว หรือเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายว่า
ด้วยคนเข้าเมือง เป็นต้น 

(๒) เอกสารต่าง ๆ ที่ทางราชการออกให้เพื่อรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย เช่น 
ใบรับแจ้งการเกิด, ใบรับรองการเกิด, สูติบัตร เป็นต้น 

(๓) เอกสารอื่น ๆ ที่มีรายละเอียดสามารถเป็นข้อมูลในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันทํา
ให้ได้รับสัญชาติไทยได้ 

 
ข้อ ๑๓  บุคคลผู้ย่ืนคําร้อง อาจอ้างบุคคลเป็นพยานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันทําให้

ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติได้ เช่น 
(๑) ผู้ใหญ่บ้าน, กํานัน หรืออดีตผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในระหว่างที่

บุคคลผู้ย่ืนคําร้องมีข้อเท็จจริงให้ได้รับสัญขาติไทย 
(๒) ผู้นําชุมชน ผู้นําเครือข่ายชุมชน หรืออดีตคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนที่

ดํารงตําแหน่งอยู่ในระหว่างที่บุคคลผู้ย่ืนคําร้องมีข้อเท็จจริงให้ได้รับสัญชาติไทย 
(๓) เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เคยปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ในระหว่างที่บุคคลผู้

ย่ืนคําร้องเกิด 
(๔) เจ้าหน้าที่ซึ่งทําการศึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยชาวเขา หรือหน่วยงานที่มีผลงาน

ทางวิชาการเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์หรือชาติพันธ์ุวรรณนา เป็นต้น โดยรับรอง
เกี่ยวกับการต้ังถิ่นฐานของบุคคลผู้ย่ืนคําร้อง 

(๕) การรับรองขององค์กรพัฒนาเอกชนที่มีประวัติ และผลงานการทํางานที่บันทึกไว้
ชัดเจน ซึ่งทํางานในเขตชุมชนบนพื้นที่สูง 

 
ข้อ ๑๔  บุคคลผู้ย่ืนคําร้อง อาจอ้างวัตถุใด ๆ เป็นพยานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันทํา

ให้ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๑๕  บุคคล ตามข้อ ๑๑ ที่ประสงค์จะขอให้พิจารณาลงรายการสัญชาติไทยใน

ทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) จะต้องยื่นคําร้องตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ต่อนายทะเบียนแห่ง
ท้องที่ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในปัจจุบัน 

ให้ผู้ร้องแจ้งชื่อบุคคลในครอบครัวพร้อมรายการบุคคลต่าง ๆ ตามแบบในคําร้องโดย
จะต้องมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคลประกอบเรื่องด้วย 

 
ข้อ ๑๖  กรณีที่ชาวไทยภูเขาหรือบุคคลบนพื้นที่สูงเป็นผู้เยาว์ ซึ่งบิดาและมารดา

เสียชีวิตแล้ว หรือไม่ทราบว่ามีชีวิตอยู่หรือไม่และไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด ให้ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดู 
ย่ืนคําร้องขอลงรายการสัญชาติไทยและเพิ่มช่ือเข้าในทะเบียนบ้านแทน โดยให้ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้
ในระเบียบนี้โดยอนุโลม 

 
ข้อ ๑๗  ชาวไทยภูเขาหรือบุคคลบนพื้นที่สูงซึ่งมีความประสงค์จะยื่นคําร้องขอลง

รายการสัญชาติ ให้ย่ืนคําร้องต่อนายทะเบียน และเมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องแล้วให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคําร้องและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
(๒) ตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนจังหวัด สํานักทะเบียนอื่น ที่อยู่ในโครงการ

เชื่อมโยงระบบเครือข่ายระบบทะเบียนราษฎรด้วยคอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ
ราษฎรว่าผู้ร้องและบุคคลที่มีช่ือตามคําร้อง มีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่ 

(๓) รวบรวมหลักฐานทั้งหมด โดยรวบรวมรายชื่อเป็นรายครอบครัวลงในแบบพิมพ์
บัญชีการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยตามที่กําหนดท้ายระเบียบนี้พร้อมเสนอความเห็นเป็นหนังสือ
โดยสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อนายอําเภอแห่งท้องที่ ภายใน ๓๐ วันทําการ นับแต่วันที่รับ
เรื่อง 

ในกรณีตรวจสอบพบความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของคําร้อง ให้นายทะเบียนแจ้งให้แก่ผู้
ร้องทราบเป็นหนังสือภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้อง 

เมื่อผู้ย่ืนคําร้องได้แก้ไขความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของคําร้องแล้ว ให้นายทะเบียน
ดําเนินการต่อไปตามระเบียบ 

 
ข้อ ๑๘  ในการพิจารณาคําร้องและพยานหลักฐานต่าง ๆ  ให้นายทะเบียนปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) พยานเอกสารที่ย่ืนมา ให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรวมถึง

แก้ไขเพิ่มเติมรายการที่เกิดขึ้น ในกรณีที่รายการในทะเบียนบุคคลตามเอกสารไม่ถูกต้องตรงกัน ให้
ดําเนินการตรวจสอบโดยสอบถามพยานบุคคลตามข้อ ๑๓ 

(๒) ในการถามพยานบุคคลตาม (๑) ให้ดําเนินการดังนี้ 
๒.๑ ให้พยานบุคคลที่มีอายุมากกว่า ๑๘ ปี สาบานหรือปฏิญาณตามความเชื่อ

ของคนก่อนให้ถ้อยคํา 
๒.๒ ให้นายทะเบียนสอบถามถึงข้อมูลให้ได้ความจริงที่ไม่ตรงกับเอกสารเพื่อ

ตรวจสอบความไม่ถูกต้องของเอกสาร โดยใช้แบบสอบสวน ปค. ๑๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๒.๓ ให้นายทะเบียนตรวจสอบคําร้อง สรุปความเห็นเสนอนายอําเภอเพื่อ
ดําเนินการต่อไป 

(๓) ในกรณีจําเป็น การสอบถามพยานบุคคลตาม (๒) ให้มีล่ามอยู่ด้วยในขณะทํา
การสอบสวนและให้นายทะเบียนจัดให้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกเทปเรื่องการให้
ปากคําไว้เป็นหลักฐาน 

 
ข้อ ๑๙  ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งไม่รับคําร้องโดยไม่แจ้งเหตุ หรือแจ้งเหตุแต่

เหตุแห่งการนั้นผู้ย่ืนคําร้องสามารถพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น ผู้ย่ืนคําร้องมีสิทธิย่ืนอุทธรณ์คําสั่งของนาย
ทะเบียนไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอได้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งเป็นหนังสือ 

 
ข้อ ๒๐  ผู้ย่ืนคําร้องอาจให้องค์กรพัฒนาเอกชนหรือคณะกรรมการชุมชนเข้าทําการ

ช่วยเหลือดําเนินการเขียน รวบรวมคําร้องและพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อยื่นต่อนายทะเบียนได้ 
ในการตรวจสอบคําร้อง นายทะเบียนอาจให้องค์กรพัฒนาเอกชนหรือคณะกรรมการ

ชุมชนเข้าร่วมทําการตรวจสอบด้วยได้ โดยการอนุมัติจากนายอําเภอ 
 
ข้อ ๒๑  เมื่อได้รับความเห็นของนายทะเบียน ให้นายอําเภอแห่งท้องที่มีอํานาจใน

การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) แก่ชาวไทยภูเขา
หรือบุคคลบนพื้นที่สูงที่ร้องขอ  ทั้งนี้ การดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทําการ 

ผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้แจ้งนายทะเบียนทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 
กรณีที่ตรวจสอบพบความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ของคําร้องหรือเอกสาร

พยานหลักฐานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนด ให้นายอําเภอแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการให้แก่ผู้
ร้องได้ ให้แจ้งนายทะเบียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้มีการวินิจฉัยสั่งการพร้อมเหตุผล 

 
ข้อ ๒๒  เมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งผลการพิจารณาแล้ว ให้แจ้งผู้ย่ืนคําร้องทราบ

เป็นหนังสือภายใน ๕ วัน ในกรณีที่มีคําสั่งไม่อนุมัติให้แจ้งเหตุผลแห่งการนั้นไปยังผู้ย่ืนคําร้องด้วย 
 
ข้อ ๒๓  กรณีนายอําเภออนุมัติ ให้นายทะเบียนดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให้แก่ผู้ได้รับอนุมัติ โดยกําหนดเลขประจําตัว

ประชาชนเป็นบุคคลประเภท ๘ ตามแบบพิมพ์ ท.ร.๙๘ ค. โดยแบบ ท.ร.๙๘ ค. ให้สํานักทะเบียนขอ
เบิกจากสํานักทะเบียนกลางโดยตรงเท่านั้น 

(๒) เพิ่มช่ือในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) พร้อมทั้งหมายเหตุใน
ช่องย้ายเข้ามาจากว่า “ชาวเขาหรือบุคคลบนพื้นที่สูง (...........) ตามคําร้องเลขที่ ............ ลง
วันที่ ............................. และนายอําเภออนุมัติ เมื่อวันที่ ........................” แล้วให้นายทะเบียนลง
ลายมือชื่อ และวันเดือนปีกํากับไว้ หากบุคคลดังกล่าวมีสูติบัตร ให้หมายเหตุการได้สัญชาติไทยไว้
ด้านหลังสูติบัตรด้วย สําหรับผู้ที่ได้รับการลงรายการสัญชาติที่มีเลขประจําตัวประชาชนเดิม ให้
ดําเนินการจําหน่าย โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันทําการ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องอันเกิดจาก
ตัวผู้ร้อง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) รายงานหน่วยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๓.๑ รายงานการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน โดยส่งแบบพิมพ์ ท.ร.

๙๘ ค. ตอนที่ ๒  ให้สํานักทะเบียนกลางทราบภายใน ๑๐ วันทําการ สําหรับ ท.ร.๙๘ ค. ตอนที่ ๑ ให้
ดําเนินการตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์  พ.ศ. ๒๕๓๘  

๓.๒ สําเนาแบบพิมพ์บัญชีตามข้อ ๑๗.๓ ให้จังหวัด และสํานักทะเบียนกลาง
ทราบภายใน ๑๐ วันทําการ 

๓.๓ แจ้งหน่วยราชการที่มีทะเบียนประวัติของชาวไทยภูเขาหรือบุคคลบนพื้นที่
สูงทราบ เพื่อหมายเหตุการได้สัญชาติไทยในทะเบียนประวัติ 

 
ข้อ  ๒๔   กรณีที่นายอําเภอไม่อนุมั ติ  ผู้ ย่ืนคําร้องอาจอุทธรณ์คํ าสั่ ง ไปยั ง

คณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอได้ ภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งเป็นหนังสือจากสํานัก
ทะเบียนอําเภอหรือท้องถิ่น ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กําหนดถือว่าสิทธิการอุทธรณ์เป็นอัน
สิ้นสุด 

 
ข้อ ๒๕  การอุทธรณ์คําสั่งในระดับอําเภอ ให้ทําเป็นหนังสือตามแบบที่กําหนดไว้

ท้ายระเบียบ ย่ืนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ได้ย่ืนคําร้องขอลงรายการสัญชาติ 
เมื่อได้รับคําร้องอุทธรณ์แล้ว ให้นายทะเบียนตรวจคําร้องอุทธรณ์ และมีคําสั่งรับ

หรือไม่รับคําร้องอุทธรณ์ภายใน ๗ วัน 
ถ้านายทะเบียนปฏิเสธไม่รับ ให้นายทะเบียนแสดงเหตุที่ไม่รับนั้นไว้ในคําสั่งทุกเรื่อง

ไปและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําร้องทราบ 
ถ้านายทะเบียนมีคําสั่งรับ ให้นายทะเบียนส่งคําร้องอุทธรณ์นั้นไปยังคณะกรรมการ

อุทธรณ์อําเภอ ภายใน ๑๐ วัน 
 

ลักษณะ ๔ คณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอ 
 

ข้อ ๒๖  เมื่อมีรับคําร้องอุทธรณ์ ให้นายทะเบียนเสนอต่อนายอําเภอเพื่อแต่งต้ัง
คณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอ ภายใน ๕ วัน 

คณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอพิจารณาการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ให้แก่ชาวไทยภูเขา ประกอบด้วย 

(๑) ผู้เชี่ยวชาญที่มาจากฝ่ายผู้ย่ืนคําร้อง จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ 
(๒) ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายรัฐที่นายอําเภอแต่งต้ัง จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ 
(๓) ปลัดอําเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้กรรมการตามความในวรรคสองมีอํานาจร่วมกันในการเลือกบุคคลหนึง่บุคคลใด

ในระหว่างกันให้เป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอ 
 
ข้อ ๒๗  เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอ มีหน้าที่เรียกประชุม

คณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําสั่งแต่งต้ัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๒๘  ใหค้ณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอ มีอํานาจวินิจฉัยคําร้องอุทธรณ์และปัญหา

ข้อโต้แย้งในระดับอําเภอของผู้ย่ืนคําร้อง 
ในการพิจารณาคําร้อง ถ้าคณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอเห็นว่าพยานหลักฐานต่าง ๆ 

ที่ใช้ประกอบการพิจารณามีไม่เพียงพอ คณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอมีอํานาจเรียกบุคคลมาให้การ
เพิ่มเติมหรือเรียกพยานหลักฐานต่าง ๆ จากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควร 

 
ข้อ ๒๙  เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอได้ทําการพิจารณาคําร้อง รวมทั้ง

พยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอมีคําวินิจฉัยช้ีขาดประการใดประการ
หนึ่งดังนี้ 

(๑) ถ้าคณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอ เห็นว่า คําร้องอุทธรณ์นั้นต้องห้ามตามระเบียบ
หรือกฎหมาย ก็ให้ยกคําร้องนั้นเสียโดยไม่ต้องวินิจฉัยในประเด็นอุทธรณ์ 

(๒) ถ้าคณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอ เห็นว่า คําสั่งในระดับอําเภอถูกต้องก็ให้มีคํา
วินิจฉัยยืนตามคําสั่งในระดับอําเภอ 

(๓) ถ้าคณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอ เห็นว่า คําสั่งในระดับอําเภอไม่ถูกต้องก็ให้มีคํา
วินิจฉัยกลับคําสั่งในระดับอําเภอเสียและมีคําวินิจฉัยในคําร้องนั้นใหม่ 

(๔) ถ้าคณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอ เห็นว่า คําสั่งในระดับอําเภอถูกแต่บางส่วนและ
ผิดบางส่วน ก็ให้แก้คําสั่งในระดับอําเภอไปตามน้ันโดยมีคําวินิจฉัยยืนบางส่วน กลับบางส่วนและมีคํา
วินิจฉัยใหม่แทนส่วนที่กลับนั้น 

โดยให้มติของกรรมการอุทธรณ์อําเภอจํานวนสองในสามเสียงถือเป็นข้อยุติของ
กระบวนการการพิจารณา 

ให้คณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอทําการพิจารณาวินิจฉัยคําร้องอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาวินิจฉัยออกไปได้อีกไม่เกิน ๒ 
ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน 

 
ข้อ ๓๐  เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอมีคําวินิจฉัยเป็นประการใดให้แจ้งคํา

วินิจฉัย พร้อมทั้งความเห็นดังกล่าวเป็นหนังสือไปยังนายอําเภอ 
 
ข้อ ๓๑  นายอําเภอมีหน้าที่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอ

ภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยเป็นหนังสือ เว้นแต่กรณีที่มีการอุทธรณ์คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอ 

เมื่อนายอําเภอได้รับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอแล้ว ให้แจ้งคํา
วินิจฉัยนั้นแก่นายทะเบียนเพื่อดําเนินการต่อไปโดยให้นําบทบัญญัติในข้อ ๒๒ และ ๒๓ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

 
ข้อ ๓๒  นายอําเภอหรือผู้ย่ืนคําร้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิย่ืนอุทธรณ์คําวินิจฉัยเช่น

ว่านั้นไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์จังหวัด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การอุทธรณ์ให้ทําเป็นหนังสือตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบ ย่ืนต่อนายทะเบียน
แห่งท้องที่ที่ได้ย่ืนคําร้องขอลงรายการสัญชาติ ภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งเป็นหนังสือ
จากสํานักทะเบียน ถ้าไม่อุทธรณ์ในกําหนดระยะเวลา ถือว่าสิทธิการอุทธรณ์เป็นอันสิ้นสุด 

 
ลักษณะ ๕ คณะกรรมการอุทธรณ์จังหวัด 

 
ข้อ ๓๓  ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์จังหวัด พิจารณาการลงรายการสัญชาติไทยใน

ทะเบียนบ้านให้แก่ชาวไทยภูเขาหรือบุคคลบนพื้นที่สูง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดจังหวัด    เป็นประธาน 
(๒) นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  เป็นกรรมการจํานวน ๒ คน 
(๓) จ่าจังหวัด    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๔) ผู้ช่วยจ่าจังหวัด    เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้ปลัดจังหวัดมีอํานาจเสนอแต่งต้ังนักวิชาการ หรือข้าราชการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านจากสาขาวิชากฎหมาย ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ชาติพันธ์ุวรรณนา เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการอุทธรณ์จังหวัดตามวรรคต้น 

 
ข้อ ๓๔  เมื่อได้รับคําร้องอุทธรณ์แล้ว ให้นายทะเบียนส่งคําร้องอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการอุทธรณ์จังหวัดภายใน ๕ วัน 
 
ข้อ  ๓๕   เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์จั งหวัด  มีหน้าที่ เ รียกประชุม

คณะกรรมการอุทธรณ์จังหวัด ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
 
ข้อ ๓๖  อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์จังหวัด ให้นําบทบัญญัติใน

ลักษณะ ๔ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอ มาใช้บังคับด้วย โดยอนุโลม 
 
ข้อ ๓๗  เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์จังหวัดมีคําช้ีขาดอุทธรณ์แล้ว ให้แจ้งคําช้ีขาด

เป็นหนังสือไปยังนายอําเภอ และได้นําบทบัญญัติในข้อ ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
คําช้ีชาดของคณะกรรมการอุทธรณ์จังหวัด กรณีถ้าเป็นข้อเท็จจริงถือว่าเป็นที่สุด

ของกระบวนการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านของชาวไทยภูเขาหรือบุคคลบนพื้นที่สูงตาม
ระเบียบนี้  แต่ถ้าเป็นข้อกฎหมายผู้ร้องหรือนายอําเภอสามารถยื่นอุทธรณ์มายังคณะกรรมการ
อุทธรณ์ส่วนกลางได้ตามแบบท่ีกําหนดท้ายระเบียบนี้ภายใน ๑ เดือนนับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
สํานักทะเบียน ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในกําหนดระยะเวลาถือว่าสิทธิการอุทธรณ์เป็นอันสิ้นสุด 

 
ลักษณะ ๖ คณะกรรมการอุทธรณ์ส่วนกลาง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๓๘  ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์ส่วนกลางพิจารณาการลงรายการสัญชาติไทยใน
ทะเบียนบ้านให้แก่ชาวไทยภูเขาหรือบุคคลบนพื้นที่สูง โดยผู้อํานวยการทะเบียนกลางแต่งต้ัง 
ประกอบด้วย 

(๑) รองผู้อํานวยการทะเบียนกลาง (ผู้อํานวยการสํานักบริหารการทะเบียน) เป็น
ประธาน 

(๒) ผู้ช่วยผู้อํานวยการทะเบียนกลาง (ผู้อํานวยการส่วนการทะเบียนราษฎร) เป็น
กรรมการ 

(๓) นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นกรรมการ จํานวน ๓ คน 
(๔) หัวหน้าฝ่ายทะเบียนชนกลุ่มน้อย ส่วนการทะเบียนราษฎร เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
(๕) หัวหน้างานกฎหมายและระเบียบชนกลุ่มน้อย ส่วนการทะเบียนราษฎรเป็น

กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้รองผู้อํานวยการทะเบียนกลางมีอํานาจเสนอผู้อํานวยการทะเบียนกลางแต่งต้ัง

นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากสาขาวิชากฎหมาย ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ชาติพันธ์ุ
วรรณนา ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์ส่วนกลางตามวรรคต้น 

 
ข้อ ๓๙  เมื่อได้รับคําร้องอุทธรณ์แล้ว ให้นายทะเบียนส่งคําร้องอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน ๕ วัน 
 
ข้อ ๔๐  เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์ส่วนกลาง มีหน้าที่ เรียกประชุม

คณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้องอุทธรณ์ 
 
ข้อ ๔๑  อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์ส่วนกลาง ให้นําบทบัญญัติใน

ลักษณะ ๔  ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์อําเภอ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
 
ข้อ ๔๒  เมื่อมีคําช้ีขาดอุทธรณ์แล้วให้แจ้งคําช้ีขาดเป็นหนังสือไปยังผู้ว่าราชการ

จังหวัดและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งนายอําเภอ และให้นําบทบัญญัติในข้อ ๓๑ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

คําช้ีขาดของคณะกรรมการอุทธรณ์ส่วนกลางถือว่าเป็นที่สุดของกระบวนการลง
รายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านของชาวไทยภูเขาหรือบุคคลบนพื้นที่สูงตามระเบียบนี้ 

 
ลักษณะ ๗  การเพิกถอนทะเบียนรายการสัญชาติ 

 
ข้อ ๔๓  กรณีผู้ที่ได้รับการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านโดยมิชอบด้วย

กฎหมายหรือระเบียบหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือมีการรับรอง
โดยผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนยื่นเรื่องต่อนายอําเภอเพื่อให้นายอําเภอวินิจฉัยปัญหาและ
ดําเนินการเพิกถอนการลงรายการสัญชาติไทย โดยจําหน่ายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียน
บ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ภายหลังจากการเพิกถอนตามความในวรรคแรกแล้ว ให้นายทะเบียนดําเนินการลง
รายการสถานะที่แท้จริงของบุคคลนั้นในทะเบียนราษฎรตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อดําเนินการเพิกถอนรายการสัญชาติไทยของบุคคลใดแล้ว ให้รายงานต่อสํานัก
ทะเบียนกลางพร้อมทั้งสําเนาให้ส่วนการทะเบียนราษฎรทราบด้วย 

 
ข้อ ๔๔  เมื่อบุคคลบนพื้นที่สูงเสียสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติแล้ว ให้

นายทะเบียนดําเนินการเพิกถอนรายการสัญชาติไทยของบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียน และให้นํา
ความในวรรคสองและวรรคสามในข้อ ๔๓ มาดําเนินการต่อไปโดยอนุโลม 

 
ภาค ๓ 

การพิจารณาลงรายการสถานะของบุคคล 
ซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยูใ่นราชอาณาจักร 

   
 

ข้อ ๔๕  การพิจารณาว่าบุคคลบนพื้นที่สูงผู้ใดเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรให้นายทะเบียนพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนคนต่างด้าวรวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อ ๔๖  เมื่อปรากฎว่าบุคคลบนพื้นที่สูงผู้ใดเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักรให้นายทะเบียนดําเนินการเพิ่มช่ือและรายการบุคคลนั้นลงในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) 
เมื่อได้รับคําร้องขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้านจากบุคคลดังกล่าวโดยให้ปฏิบัติตามวิธีและขั้นตอนซึ่ง
บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อ ๔๗  ในกรณีที่บุคคลบนพื้นที่สูงซึ่งอ้างตนว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักร ได้รับการเพิ่มช่ือลงในทะเบียนบ้านโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบหรือแจ้ง
ข้อความอันเป็นเท็จหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จหรือมีการรับรองโดยผิดจากความเป็นจริง ให้นาย
ทะเบียนยื่นเรื่องต่อนายอําเภอ เพื่อให้นายอําเภอวินิจฉัยปัญหาและดําเนินการจําหน่ายช่ือและ
รายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ภายหลังจากการเพิกถอนตามความในวรรคแรกแล้ว ให้นายทะเบียนดําเนินการลง
รายการสถานะที่แท้จริงของบุคคลน้ันในทะเบียนราษฎรตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้
นําความในวรรคสองและวรรคสามในข้อ ๔๓ มาดําเนินการต่อไปโดยอนุโลม 

 
ข้อ ๔๘  เมื่อบุคคลบนพื้นที่สูงถูกเพิกถอนการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้นายทะเบียนดําเนินการตามข้อ ๔๔ โดยอนุโลม 
 

ภาค ๔ 
การพิจารณาลงรายการสถานะของบุคคลที่ได้รับอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
   

 
ข้อ ๔๙  การพิจารณาว่าบุคคลบนพื้นที่สูงผู้ ใด เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้อยู่ ใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ให้นายทะเบียนพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง รวมทั้ง
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อ ๕๐  การเพิ่มช่ือบุคคลบนพื้นที่สูงซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

เป็นการชั่วคราว ลงในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) และการเพิกถอนทะเบียนให้นําบทบัญญัติในข้อ ๔๖ 
และ ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ข้อ ๕๑  เมื่อบุคคลบนพ้ืนที่สูงถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็น

การช่ัวคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้นายทะเบียนดําเนินการตาม 
ข้อ ๔๔ โดยอนุโลม 

 
ภาค ๕ 

การพิจารณาลงรายการสถานะของบุคคลที่ได้รับการผ่อนผัน 
ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

   
 

ข้อ ๕๒  การพิจารณาว่าบุคคลบนพื้นที่สูงผู้ใด เป็นผู้ได้รับการผ่อนผันตามมติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งอาศัยอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ช่ัวคราวนั้น ให้นายทะเบียนพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อ ๕๓  บุคคลบนพ้ืนที่สูงที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาศัยอํานาจ

ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวให้นายทะเบียนดําเนินการ
เพิ่มช่ือและรายการบุคคลน้ันลงในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) เมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องขอเพิ่มช่ือใน
ทะเบียนบ้านจากบุคคลดังกล่าว โดยให้ปฏิบัติตามวิธีและขั้นตอนซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎรและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อ ๕๔  การเพิกถอนทะเบียนของบุคคลบนพื้นที่สูงซึ่งอ้างว่าเป็นบุคคลท่ีได้รับการ

ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งอาศัยอํานาจตามกฎหมายว่า
ด้วยคนเข้าเมืองให้นําบทบัญญัติในข้อ ๔๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ข้อ ๕๕  เมื่อมติคณะรัฐมนตรีซึ่งผ่อนผันให้บุคคลบนพื้นที่สูงนั้น ๆ ให้อยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้สิ้นสุด ให้นายทะเบียนดําเนินการเพิกถอนสถานะบุคคลดังกล่าวออก
จากทะเบียนและให้นําความในวรรคสองและวรรคสามในข้อ ๔๓ มาดําเนินการต่อไปโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ข้อ ๕๖  การบังคับการตามระเบียบฉบับนี้ไม่มีผลให้ความสมบูรณ์ในการลงรายการ
สัญชาติไทยในทะเบียนบ้านให้แก่ชาวไทยภูเขาที่ได้ดําเนินการไปแล้วตาม “ระเบียบสํานักทะเบียน
กลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านให้แก่ชาวไทยภูเขา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๙” เสียไป 

 
ข้อ ๕๗  คําร้องขอลงรายการสัญชาติทั้งหลายที่ได้ย่ืนไว้แล้วและอยู่ในระหว่างการ

พิจารณาไม่ว่าในระดับอําเภอหรือจังหวัดก่อนวันใช้ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณา
ลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบับนี้ ให้ใช้บังคับ
ตามระเบียบใหม่ เว้นแต่คําร้องที่อยู่ในระดับจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการลง
รายการสัญชาติของคําร้องนั้น แต่ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําร้องต้องการอุทธรณ์คําอนุมัติดังกล่าว ให้นําคําร้อง
อุทธรณ์นั้นเสนอต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ส่วนกลางโดยตรง 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ปริญญา  นาคฉัตรีย์ 

ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 
๑. คําร้องขอลงรายการในทะเบียนบ้านตามระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการ

พิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒. คํารับรองของพยานบุคคลในการขอลงรายการสถานะตามระเบียบสํานักทะเบียน

กลาง ว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

๓. แบบพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ 
๔. คําแนะนําในการพิมพ์ลายนิ้วมือ  
๕. แบบคําอุทธรณ์ย่ืนต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ อําเภอ...............(ของผู้ร้อง) 
๖. แบบคําอุทธรณ์ย่ืนต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ จังหวัด...............(ของผู้ร้อง) 
๗. แบบคําอุทธรณ์ย่ืนต่อคณะกรรมการอุทธรณ์จังหวัด.(สําหรับนายอําเภอ) 
๘. แบบคําอุทธรณ์ย่ืนคําคณะกรรมการอุทธรณ์ส่วนกลาง (ของผู้ร้อง) 
๙. แบบคําอุทธรณ์ย่ืนต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ส่วนกลาง สําหรับนายอําเภอ 
 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดวงเพ็ญ/พิมพ์ 
๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 
ปริญสินีย์/ผู้ตรวจ 

๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 
 
 


