
ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง 
ว่ำดว้ยกำรจัดท ำทะเบียนประวตัิส ำหรับบุคคลที่ไมม่ีสถำนะทำงทะเบียน  พ.ศ.  ๒๕62 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  8/2  (๑)  และมำตรำ  38  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติ  
กำรทะเบียนรำษฎร  พ.ศ.  2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญตัิกำรทะเบียนรำษฎร  (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.  2551  และมำตรำ  19/2  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร  พ.ศ.  2534  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2562  ผู้อ ำนวยกำร
ทะเบียนกลำง  ออกระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดท ำทะเบียนประวัติส ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนไว้  
ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง  ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ
ส ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน  พ.ศ.  ๒๕62” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  15  พฤษภำคม  ๒๕62  เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรส ำรวจและจัดท ำทะเบียนส ำหรับ

บุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“บุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน”  หมำยถึง  บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร  แต่ไม่มี

รำยกำรในทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนบ้ำนกลำง  (ท.ร.  ๑๓  และ  ท.ร.  ๑๔)  หรือเอกสำรกำรทะเบียน
รำษฎรอื่นที่มีเลขประจ ำตัวประชำชน  13  หลัก  ประกอบด้วย 

(๑) เด็กที่ถูกบิดำมำรดำทอดทิ้ง  เด็กเร่ร่อน  เด็กที่ไม่ปรำกฏบุพกำรี  ที่อยู่ในกำรอุปกำระ  
ของหน่วยงำนสงเครำะห์ของรัฐหรือเอกชน  หรือบุคคลทั่วไป  ซึ่งไม่สำมำรถแจ้งกำรเกิดได้เนื่องจำก  
ขำดพยำน  หลักฐำนยืนยันถิ่นก ำเนิดหรือประวัติของบุคคล  และบุคคลที่ไม่อำจขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้ำน
เนื่องจำกพยำน  หลักฐำนไม่เพียงพอที่นำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่ นจะเชื่อได้ว่ำเป็น 
ผู้มีสัญชำติไทยหรือเป็นคน  ซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่สำมำรถมีชื่อในทะเบียนบ้ำนได้ 

(2) คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยซึ่งเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชำติที่เข้ำมำมีภูมิล ำเนำอำศัยอยู่ในประเทศไทย
โดยไม่ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง 

(3) คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่รัฐบำลมีนโยบำยให้ส ำรวจและจัดท ำทะเบียนประวัติเพื่อกำรแก้ไข
ปัญหำสถำนะบุคคลและสัญชำติ  หรือเพื่อกำรอื่นใด 

“คนไร้รัฐไร้สัญชำติ”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลธรรมดำที่ไม่มีหลักฐำนแสดงว่ำมีประเทศใดรับรอง  
ผู้นั้นว่ำเป็นรำษฎรหรือพลเมืองของประเทศนั้น  หรือเป็นบุคคลธรรมดำที่ไม่มีสัญชำติของประเทศใด   

“ทะเบียนประวัติ”  หมำยควำมว่ำ  ทะเบียนส ำหรับกำรลงรำยกำรของบุคคลที่ไม่มีสถำนะ 
ทำงทะเบียน   

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๖๒



“เอกสำรแสดงตน”  หมำยควำมว่ำ  ใบรับรองตัวบุคคลที่นำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิน่
ออกให้กับเด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ  5  ปีที่ได้รับกำรจัดท ำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน 
ตำมระเบียบนี้   

ข้อ 5 ให้นำยทะเบียนอ ำเภอและนำยทะเบียนท้องถิ่นจัดท ำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มี
สถำนะทำงทะเบียน  ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อได้รับแจ้งกำรเกิดหรือขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้ำนกรณีเด็กที่ถูกบิดำมำรดำทอดทิ้ง   
เด็กเร่ร่อน  เด็กที่ไม่ปรำกฏบุพกำรี  หรือบุคคลทั่วไป  ไม่ว่ำเด็กหรือบุคคลนั้นจะอยู่ในกำรอุปกำระ  
ของหน่วยงำนสงเครำะห์ของรัฐหรือเอกชนหรือไม่ก็ตำม  และนำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นหรือ
เจ้ำพนักงำนผู้มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร  ตรวจพิจำรณำจำกพยำนหลักฐำนต่ำง ๆ  
แล้ว  ไม่สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำผู้นั้นเกิดในรำชอำณำจักรหรือเป็นผู้มีสัญชำติไทย  และไม่สำมำรถเพ่ิมชื่อ
และรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำน  ท.ร.13  หรือ  ท.ร.14  ได้ตำมระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วย
กำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร  พ.ศ.  2535   

(๒) เมื่อได้รับค ำร้องเพ่ือขอมีเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรและเลขประจ ำตัวประชำชนกรณีของ
คนต่ำงด้ำวหรือคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย  ไม่ว่ำจะเป็นบุคคลที่ตกหล่นจำกกำรส ำรวจจัดท ำทะเบียนกรณี
ของชนกลุ่มน้อย  กลุ่มชำติพันธุ์  หรือกลุ่มบุคคลตำมนโยบำยของรัฐบำลที่ได้รับกำรจัดท ำทะเบียนไวแ้ลว้  
หรือเป็นคนต่ำงด้ำวอื่นที่เข้ำมำอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรโดยไม่มีหนังสือเดินทำงหรือหลักฐำนอื่นที่ใช้  
ในกำรเข้ำเมืองตำมกฎหมำย  และนำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นตรวจพิจำรณำจำก
พยำนหลักฐำนต่ำง ๆ  แล้วเชื่อว่ำเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชำติที่มีภูมิล ำเนำอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักร   

(๓) เมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีหรือค ำสั่งตำมนโยบำยด้ำนควำมมั่นคงของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับ  
กำรแก้ไขปัญหำสิทธิในสถำนะบุคคลและสัญชำติของบุคคลที่อำศัยอยู่ในรำชอำณำจักร  และ 
นำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นได้ตรวจพิจำรณำข้อมูลจำกกำรส ำรวจแล้วเชื่อว่ำเป็น  
กลุ่มบุคคลเป้ำหมำยตำมมติคณะรัฐมนตรีหรือค ำสั่งนั้น ๆ 

ข้อ 6 ให้นำยทะเบียนอ ำเภอและนำยทะเบียนท้องถิ่นจัดท ำทะเบียนประวัติของบุคคล   
ที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนตำมขอ้  5  ที่มีภูมิล ำเนำหรือถิ่นที่อยู่ในเขตของส ำนกัทะเบียนนั้น ๆ  ตำมแบบ  
ท.ร.๓๘  ก  และบันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของส ำนักทะเบียน 

นำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นอำจก ำหนดให้มีกำรส ำรวจคนที่มีภูมิล ำเนำ 
อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ของส ำนักทะเบียนเพ่ือตรวจสอบสถำนะทำงทะเบียนและจั ดท ำทะเบียนบ้ำนหรือ
ทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนก็ได้ 

ข้อ 7 กำรลงรำยกำรในทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน  (ท.ร.๓๘  ก)   
ให้นำยทะเบียนจดบันทึกข้อมูลโดยละเอียดตำมที่ได้รับแจ้ง  รำยกำรใดไม่ทรำบให้เขียนข้อควำมว่ำ   
“ไม่ทรำบ”  แต่อย่ำงน้อยต้องมีรำยกำรชื่อตัว  ชื่อสกุล  (ถ้ำมี)  ที่อยู่อำศัย  เลขประจ ำตัว  และวันเดือนปีเกิด  
หรืออำยุ   

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๖๒



รำยกำรชื่อตัว  ชื่อสกุล  และวันเดือนปีเกิด  หรืออำยุของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน  
กลุ่มที่มีควำมผิดปกติหรือพิกำรทำงสมอง  ให้ลงรำยกำรตำมที่ผู้อุปกำระดูแลแจ้ง   

รำยกำรที่อยู่ตำมวรรคหนึ่ง  ให้ลงเลขที่บ้ำนของบ้ำนซึ่งบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน 
พักอำศัยในช่วงเวลำที่มีกำรส ำรวจหรือยื่นค ำร้องขอจัดท ำเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎร  ไม่ว่ำจะเป็น  
กำรพักอำศัยเป็นประจ ำหรือชั่วครำว  ส ำหรับบุคคลซึ่งไม่มีสถำนที่พักอำศัยเป็นหลักแหล่งให้ลงรำยกำร
เฉพำะชุมชน  หรือ  หมู่บ้ำน  ต ำบล 

ข้อ 8 ให้นำยทะเบียนอ ำเภอและนำยทะเบียนท้องถิ่นก ำหนดเลขประจ ำตัวให้คนที่ได้รับ  
กำรจัดท ำทะเบียนประวัติคนละหนึ่งเลขไม่ซ้ ำกัน   

เลขประจ ำตัวของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน  ประกอบด้วยเลข  ๑๓  หลัก  แบ่งออกเป็น  
๕  ส่วน  (0-0000-00000-00-0)  ได้แก่ 

 ส่วนที่  ๑  ประกอบด้วยเลข  ๑  หลักเป็นเลขศูนย์  (0)  เรียกว่ำบุคคลประเภทศูนย์   
 ส่วนที่  ๒  ประกอบด้วยเลข  ๔  หลัก  หมำยถึง  เลขรหัสส ำนักทะเบียนอ ำเภอหรือ  

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นที่จัดท ำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน 
 ส่วนที่  ๓  และส่วนที่  ๔  รวมกันประกอบด้วยเลข  ๗  หลัก  หมำยถึง  ล ำดับที่ของบคุคล  

ในแต่ละส ำนักทะเบียน  โดยสองหลักแรกของส่วนที่  ๓  อำจก ำหนดเป็นเลขที่บ่งบอกถึงกลุ่มคนหรือ 
ที่มำของกำรจัดท ำทะเบียนประวัติก็ได้  เช่น  เลข  ๘๙  หมำยถึงกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน 
ที่ได้รับกำรส ำรวจจัดท ำทะเบียนประวัติตำมยุทธศำสตร์กำรจัดกำรปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคล  
ตำมมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  18  มกรำคม  2548  เป็นต้น 

 ส่วนที่  ๕  ประกอบด้วยเลข  ๑  หลัก  หมำยถึง  เลขตรวจสอบควำมถูกต้องของเลข
ประจ ำตัวแต่ละชุดตัวเลข 

ข้อ 9 เมื่อนำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นได้จัดท ำทะเบียนประวัติและก ำหนด  
ให้เลขประจ ำตัวของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนแล้ว  ถ้ำเด็กที่ได้รับกำรจัดท ำทะเบียนประวัติตำมข้อ  6  
หรือได้รับกำรแจ้งกำรเกิดตำมข้อ  11  มีอำยุต่ ำกว่ำ  5  ปี  ให้นำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียน
ท้องถิ่นจัดท ำเอกสำรแสดงตนตำมแบบที่ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงก ำหนด  มอบให้เด็กหรือผู้ปกครอง
ของเด็กไว้เป็นหลักฐำน  แต่ถ้ำเด็กหรือบุคคลนั้นมีอำยุตั้งแต่  5  ปีบริบูรณ์  ให้นำยทะเบียนอ ำเภอหรือ
นำยทะเบียนท้องถิ่นจัดท ำบัตรประจ ำตัวตำมระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงที่เกี่ยวด้วยกำรจัดท ำบัตร
ประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยมอบให้ผู้นั้นไว้เป็นหลักฐำน 

ข้อ 10 ให้ส ำนักทะเบียนกลำงจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน 
ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์  โดยแยกต่ำงหำกจำกฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎรของคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน  
(ท.ร.๑๓  และ  ท.ร.๑๔)   

้หนา   ๑๙
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รำยกำรทะเบียนประวัติที่จัดเก็บในฐำนข้อมูลอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำรตำมทะเบียนประวัติ  
(ท.ร.๓๘  ก)  ภำพใบหน้ำ  ลำยพิมพ์นิ้วมือ  (ส ำหรับผู้ที่ได้จัดท ำบัตรประจ ำตัวแล้ว)  และจะมีข้อมูล 
ที่จ ำเป็นอื่น ๆ  อีกก็ได้ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงก ำหนด 

กรณีส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐมีควำมจ ำเป็นต้องกำรขอข้อมูลทะเบียนประวัติ 
ของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน  นำยทะเบียนสำมำรถคัดหรือ 
คัดและรับรองส ำเนำรำยกำรข้อมูลให้ได้  หรือผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงอำจอนุญำตให้ส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนของรัฐที่มีควำมพร้อม  เชื่อมโยงข้อมูลจำกระบบคอมพิวเตอร์ของส ำนักทะเบียนกลำง 
ได้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงก ำหนด 

ข้อ 11 กำรรับแจ้งกำรเกิดบุตรของคนที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน  ให้นำยทะเบียนเรียกหลักฐำน
เพ่ือตรวจสอบว่ำเด็กที่เกิดได้สัญชำติไทยหรือไม่  หำกพบว่ำเป็นผู้มีสัญชำติไทยหรือเป็นคนไม่มีสัญชำติไทย 
ที่สำมำรถมีชื่อและรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำน  ท.ร.13  หรือ  ท.ร.14  ให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งรับแจ้ง
กำรเกิดและเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้ำนตำมระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  แต่หำกไม่สำมำรถวินิจฉัยสัญชำติของเด็กได้เนื่องจำกบิดำและมำรดำไม่มหีลักฐำนรำชกำร  
แสดงว่ำเป็นคนมีสัญชำติใด  หรือบิดำหรือมำรดำเป็นบุคคลที่ได้รับกำรจัดท ำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มี
สถำนะทำงทะเบียน  ให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งรับแจ้งกำรเกิดและออกสูติบัตรให้ตำมแบบ  ท.ร.๐๓๑  
และเพิ่มชื่อเด็ก  ในทะเบียนประวัติ  (ท.ร.๓๘  ก)  ฉบับที่บิดำหรือมำรดำของเด็กมีชื่ออยู่ 

กรณีเด็กเกิดต่ำงท้องที่  เมื่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งออกสูติบัตรตำมแบบ  ท.ร.๐๓๑  ให้ตำม  
วรรคหนึ่งแล้ว  ให้คัดส ำเนำรำยกำรสูติบัตรฉบับดังกล่ำวแจ้งไปยังนำยทะเบียนของส ำนักทะเบียนอ ำเภอ
หรือส ำนักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่บิดำหรือมำรดำของเด็กมีชื่ออยู่เพ่ือด ำเนินกำรเพ่ิมชื่อเด็ก  
ลงในทะเบียนประวัติ  (ท.ร.๓๘  ก)  ฉบับเดียวกับบิดำหรือมำรดำของเด็ก 

กรณีเด็กเกิดในท้องที่อื่นซึ่งอยู่นอกเขตส ำนักทะเบียนอ ำเภอหรือส ำนักทะเบียนท้องถิ่นที่บิดำ
หรือมำรดำมีชื่อในทะเบียนประวัติ  (ท.ร.๓๘  ก)  ให้นำยทะเบียนปฏิบัติตำมกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีกำรแจ้งกำรเกิดหรือกำรตำยต่อนำยทะเบียนแห่งท้องที่อื่น  พ.ศ.  2551  เมื่อรับแจ้งกำรเกิด 
และออกสูติบัตร  ท.ร.031  ให้เพ่ิมชื่อเด็กในทะเบียนประวัติ  (ท.ร.๓๘  ก)  ฉบับที่บิดำหรือมำรดำ 
ของเด็กมีชื่ออยู่ 

ข้อ ๑2 กำรรับแจ้งกำรตำยของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน  ถ้ำแจ้งต่อนำยทะเบียน 
ผู้รับแจ้งประจ ำหมู่บ้ำน  หรือนำยทะเบียนผู้รับแจ้งมีเหตุจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถออกมรณบัตรได้ในวันที่ 
ได้รับแจ้งกำรตำย  ให้ใช้แบบพิมพ์ใบรับแจ้งกำรตำย  (ท.ร.๔  ตอนหน้ำ)  ในกำรรับแจ้งแล้วรวบรวม
พยำนหลักฐำน  ส่งให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งประจ ำส ำนักทะเบียนตรวจควำมถูกต้องและออกมรณบัตร
ให้แก่ผู้แจ้งตำมแบบ  ท.ร.๐๕๑  และจ ำหน่ำยรำยกำรของบุคคลที่ตำยในทะเบียนประวัติ  (ท.ร.๓๘  ก)  
ที่ผู้นั้นเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ   

้หนา   ๒๐
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กรณีคนตำยต่ำงท้องที่   เมื่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งออกมรณบัตรให้ตำมวรรคหนึ่งแล้ว   
ให้คัดส ำเนำรำยกำรมรณบัตรฉบับดังกล่ำว  แจ้งไปยั งนำยทะเบียนของส ำนักทะเบียนอ ำเภอหรือ 
ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ตำยมีชื่ออยู่เพ่ือด ำเนินกำรจ ำหน่ำยรำยกำรบุคคลในทะเบียนประวัติ  
(ท.ร.๓๘  ก) 

กรณีคนตำยในท้องที่อื่นซึ่งอยู่นอกเขตส ำนักทะเบียนอ ำเภอหรือส ำนักทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่อ 
ในทะเบียนประวัติ  (ท.ร.๓๘  ก)  ให้นำยทะเบียนปฏิบัติตำมกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรแจ้ง  
กำรเกิดหรือกำรตำยต่อนำยทะเบียนแห่งท้องที่อื่น  พ.ศ.  2551  เมื่อรับแจ้งกำรตำยและออกมรณบัตร  
ท.ร.051  แล้วให้จ ำหน่ำยรำยกำรบุคคลในทะเบียนประวัติ  (ท.ร.๓๘  ก)  ฉบับที่ผู้ตำยมีชื่ออยู่ 

ขอ้ ๑3 กรณีกำรตำยของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนเป็นกำรตำยโดยผิดธรรมชำติหรือ
เกิดจำกโรคติดต่ออันตรำย  ให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีของคนไทยหรือคนซึ่งไมม่ี
สัญชำติไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้ำนตำมระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร    
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๑4 กำรแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ตำมทะเบียนประวัติ  ท.ร.38  ก  ของบุคคลที่ไม่มีสถำนะ 
ทำงทะเบียน  จะกระท ำได้ในกรณีกำรย้ำยภำยในเขตส ำนักทะเบียนอ ำเภอหรือส ำนักทะเบียนท้องถิ่น  
ที่ผู้นั้นได้รับกำรจัดท ำทะเบียนประวัติไว้  เว้นแต่ 

(๑) กรณีบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนเป็นผู้ที่ได้รับกำรผ่อนผันให้อำศัยอยู่ในรำชอำณำจักร
ได้เป็นกรณีพิเศษตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง  ให้ย้ำยที่อยู่ได้ภำยในเขตพ้ืนที่ควบคุมกำรอยู่อำศัย
ตำมที่รำชกำรก ำหนด  หรือย้ำยที่อยู่ออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมกำรอยู่อำศัยได้ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่รำชกำรก ำหนด 

(๒) กรณีบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนเป็นผู้เยำว์  อำยุไม่เกิน  18  ปี  ให้ย้ำยที่อยู่ได้ตำม
ภูมิล ำเนำของบิดำหรือมำรดำ  หรือผู้รับบุตรบุญธรรม  หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมำย  ซึ่งจะต้อง
เป็นผู้ที่มีชื่อและรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำน  ท.ร.13  หรือ  ท.ร.14  หรือทะเบียนประวัติ  ท.ร.38  ก 

กำรแจ้งย้ำยที่อยู่ของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนที่อยู่ในกำรอุปกำระของส่วนรำชกำร  
หน่วยงำนของรัฐ  หรือหน่วยงำนเอกชนที่จดทะเบียนตำมกฎหมำย  จะต้องได้รับควำมยินยอมจำก
หน่วยงำนดังกล่ำว  โดยในกำรแจ้งย้ำยที่อยู่ส ำหรับบุคคลที่ป่วยเป็นโรคทำงจิตประสำทหรือพิกำร 
ทำงสมอง  หรือเด็ก  ให้ผู้บังคับบัญชำหรือผู้มีหน้ำดูแลรับผิดชอบหน่วยงำนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย   
เป็นผู้ท ำหน้ำที่แจ้งย้ำย 

ข้อ ๑5 กำรแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน  มิให้ใช้วิธีกำรแจ้งย้ำย
ปลำยทำง  เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นและได้รับอนุญำตจำกผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงหรือผู้ที่ผู้อ ำนวยกำร
ทะเบียนกลำงมอบอ ำนำจ   

ให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งรับแจ้งกำรย้ำยออกและย้ำยเข้ำ  ดังนี้ 
ก. กำรย้ำยออก 

้หนา   ๒๑
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 (๑) ให้เรียกตรวจหลักฐำนของผู้แจ้งและผู้ที่จะย้ำยที่อยู่  ได้แก่  บัตรประจ ำตัวผู้แจ้ง  
หลักฐำนกำรยินยอมให้ย้ำยที่อยู่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ำมี)  บัตรประจ ำตัวหรือเอกสำรแสดงตน  
และแบบรับรองรำยกำรทะเบียนประวัติ  (ท.ร.๓๘  ข)  ของผู้ที่จะย้ำยที่อยู่  และหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  
(ถ้ำมี) 

 (๒) ตรวจสอบรำยกำรบุคคลผู้แจ้ง  และผู้ที่จะย้ำยที่อยู่จำกฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร   
ในระบบคอมพิวเตอร์ 

 (๓) กรณีบุคคลดังกล่ำวมีรำยกำรถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน  ให้ออกใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ 
ตำมแบบ  ท.ร.๐๗๑  ตอนที่  ๑  และตอนที่  ๒  มอบให้แก่ผู้แจ้ง 

 (๔) หมำยเหตุกำรแจ้งย้ำยท่ีอยู่ในทะเบียนประวัติ  (ท.ร.๓๘  ก)  ของส ำนักทะเบียน 
 (๕) เมื่อได้รับใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่  ท.ร.๐๗๑  ตอนที่  ๒  จำกส ำนักทะเบียนปลำยทำง  

ให้จ ำหน่ำยรำยกำรของบุคคลที่ย้ำยที่อยู่ในทะเบียนประวัติ  (ท.ร.๓๘  ก)  ของส ำนักทะเบียน 
ข. กำรย้ำยเข้ำ 
 (๑) ให้เรียกตรวจหลักฐำนใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ตำมแบบ  ท.ร.๐๗๑  ตอนที่  ๑  และ

ตอนที่  ๒  จำกผู้แจ้ง  บัตรประจ ำตัวผู้แจ้ง  บัตรประจ ำตวัหรือเอกสำรแสดงตน  และแบบรบัรองรำยกำร
ทะเบียนประวัติ  (ท.ร.๓๘  ข)  ของบุคคลที่ย้ำยที่อยู่  หลักฐำนกำรยินยอมให้อำศัยอยู่ในบ้ำนจำกเจ้ำบ้ำน   
(ถ้ำมี)   

 (๒) เพิ่มรำยกำรของผู้ย้ำยที่อยู่ในทะเบียนประวัติ  (ท.ร.๓๘  ก)  ของส ำนักทะเบียน 
 (๓) ส่งใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่  ท.ร.๐๗๑  ตอนที่  ๒  คืนส ำนักทะเบียนต้นทำง 
ข้อ ๑6 กำรเพิ่มชื่อบุคคลที่เคยได้รับกำรจัดท ำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน

ในทะเบียนบ้ำน  ท.ร.๑๓  หรือ  ท.ร.๑๔  ไม่ว่ำจะเป็นกำรด ำเนินกำรภำยในส ำนักทะเบียนเดียวกันหรือ
ต่ำงส ำนักทะเบียน  ให้นำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นใช้วิธีกำรเปลี่ยนสถำนะทำงทะเบียน
รำษฎรโดยให้บันทึกเลขประจ ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนเดิมไว้ด้วยทุกรำย  เพ่ื อให้สำมำรถ
ตรวจสอบประวัติควำมเป็นมำทำงทะเบียนของบุคคลนั้นได้จำกฐำนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์   

ข้อ 17 ผู้มีส่วนได้เสียที่มีควำมประสงค์จะขอตรวจ  คัด  หรือคัดและรับรองรำยกำรทะเบียน
ประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน  ให้ยื่นค ำร้องต่อนำยทะเบียนได้ที่ส ำนักทะเบียนกลำง  หรือ
ส ำนักทะเบียนที่มีระบบงำนทะเบียนรำษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งใดก็ได้  โดยเสียค่ำธรรมเนียม  
ตำมกฎกระทรวง   

กำรตรวจ  คัด  หรือคัดและรับรองรำยกำรทะเบียนประวัติตำมวรรคหนึ่ง  ให้นำยทะเบียน  
ตรวจหรือคัดส ำเนำรำยกำรจำกทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนที่จัดเก็บไว้ในระบบ
ฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎรตำมแบบ  ท.ร.38  ข 
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ข้อ ๑8 ให้นำยทะเบียนตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
อยู่เสมอ  หำกตรวจพบหรือได้รับแจ้งจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องว่ำรำยกำรในทะเบียนประวัติของผู้ใด  
ไม่ถูกต้อง  หรือมีกำรแจ้งรำยกำรซ้ ำซ้อน  หรือบุคคลนั้นสิ้นสุดกำรได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร  
หรือเดินทำง  ออกนอกรำชอำณำจักรโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกทำงรำชกำร  ให้นำยทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม  
จ ำหน่ำย  หรือด ำเนินกำรอื่นใดให้ข้อมูลดังกล่ำวมีควำมถูกต้อง 

ข้อ ๑9 กำรแก้ไขและกำรจ ำหน่ำยชื่อและรำยกำรบุคคลในทะเบียนประวัติ  เอกสำร 
กำรทะเบียนรำษฎรอื่นและฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคคลที่ ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน   
ให้นำยทะเบียนอ ำเภอและนำยทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำ
ทะเบียนรำษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยในส่วนของทะเบียนประวัติให้ด ำเนินกำรเช่นเดียวกับทะเบียนบ้ำน 

กำรคืนรำยกำรของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนที่ถูกจ ำหน่ำยตำมวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไป 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงก ำหนด  และเมื่อได้รับกำรคืนรำยกำรบุคคลแล้ว 
ให้ถือว่ำบุคคลดังกล่ำวมีชื่อและรำยกำรในทะเบียนประวัติต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ได้รับกำรจัดท ำทะเบียน
ประวัติก่อนวันที่ถูกจ ำหน่ำย 

ข้อ 20 แบบพิมพ์กำรทะเบียนรำษฎรส ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน  ให้เป็นไป 
ตำมแบบท้ำยระเบียบนี้  ดังนี้ 

(๑) ท.ร.๐๓๑  เป็นสูติบัตร   
(๒) ท.ร.๐๕๑  เป็นมรณบัตร   
(๓) ท.ร.๐๗๑  เป็นใบแจ้งกำรย้ำยท่ีอยู่   
(๔) ท.ร.๓๘  ก  เป็นทะเบียนประวัติส ำหรับลงรำยกำรบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน 
(๕) ท.ร.๓๘  ข  เป็นแบบรับรองรำยกำรทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน  

ซึ่งคัดจำกฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
ข้อ 21 กำรจัดท ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน  รวมถึง

กำรด ำเนินกำรอื่นใดที่นำยทะเบียนได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรส ำรวจและ
จัดท ำทะเบียนส ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ให้คงมีผลใช้ได้ต่อไป  และให้น ำ
ระเบียบนี้ไปใช้กับบุคคลที่ได้รับกำรจัดท ำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนตำมระเบียบ
ส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรส ำรวจและจัดท ำทะเบียนส ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร  พ.ศ.  2535  รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  ด้วย 
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ข้อ 22 ผู้ที่ ได้รับกำรจัดท ำทะเบียนประวัติตำมมำตรำ  19/2  แห่งพระรำชบัญญัติ 
กำรทะเบียนรำษฎร  พ.ศ.  2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญตัิกำรทะเบียนรำษฎร  (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.  2551  และ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  2562  ถ้ำผู้นั้นอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำ
ไม่น้อยกว่ำ  10  ปี  และมีคุณสมบัติอื่นตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด 
ตำมมำตรำ  19/2  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร  พ.ศ.  2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  2562  หำกประสงค์จะมีสัญชำติไทย   
ให้ยื่นค ำร้องขอมีสัญชำติไทยต่อนำยทะเบียนอ ำเภอ  หรือนำยทะเบียนท้องถิ่น  ณ  ส ำนักทะเบียนที่ผู้นั้น
มีภูมิล ำเนำตำมทะเบียนประวัติหรือทะเบียนบ้ำน  ตำมแบบท้ำยระเบียบนี้  พร้อมด้วยพยำนหลักฐำน  
ได้แก่  บัตรประจ ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนที่ยังไม่หมดอำยุ  หนังสือรับรองควำมเป็นคน 
ไร้รำกเหง้ำที่ออกโดยหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์หรือ
หน่วยงำนของรัฐที่มีสถำนะเช่นเดียวกับสถำนสงเครำะห์  หรือนำยอ ำเภอหรือผู้อ ำนวยกำรเขตแห่งท้องที่
ที่ผู้นั้นมีภูมิล ำเนำอำศัยอยู่หรือตำมหลักฐำนทะเบียนประวัติ  เว้นแต่กรณีคนที่ป่วยทำงจิตประสำทหรือ
พิกำรทำงสมองมีอำกำรเลอะเลือนที่มีหนังสือรับรองจำกแพทย์ของสถำนพยำบำลที่ท ำกำรรักษำบุคคล
ดังกล่ำวนั้นเป็นหลักฐำน  และหลักฐำนอื่นที่แสดงถึงกำรมีภูมิล ำเนำอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักร 
เป็นเวลำนำน  เช่น  หลักฐำนกำรรับตัวเด็กของหน่วยงำนที่รับเด็กไว้อุปกำระ  หลักฐำนกำรศึกษำ  
หลักฐำนกำรรักษำพยำบำล  ใบสุทธิพระ  เอกสำรหรือวัตถุพยำนที่แสดงถึงกำรมีส่วนร่วมในกำร
ปฏิบัติงำนของทำงรำชกำรหรือกำรบริกำรสำธำรณะ  หรือกำรประพฤติปฏิบัติตำมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชนชำวไทย  เอกสำรกำรส ำรวจบุคคลในหมู่บ้ำนหรือชุมชนโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  รำยงำน
กำรประชุมของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหรือประชำคมหมู่บ้ำนหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นค ำร้องขอ  
มีสัญชำติไทย  เป็นต้น   

เมื่อนำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นได้รับค ำร้องขอมีสัญชำติไทยพร้อมพยำนหลักฐำน
จำกผู้ร้องครบถ้วนแล้ว  ให้ตรวจสอบว่ำผู้ร้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับสัญชำติไทยตำมมำตรำ  19/2   
วรรคสอง  หรือไม่  ทั้งนี้  กำรพิจำรณำว่ำบุคคลที่ยื่นค ำร้องขอมีสัญชำติไทยตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ที่อำศัย
อยู่ในรำชอำณำจักรอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ  10  ปี  ให้นับระยะเวลำตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รับ  
กำรจัดท ำทะเบียนประวัติจนถึงวันที่ยื่นค ำร้องขอมีสัญชำติไทย  เว้นแต่ผู้นั้นมีและแสดงเ อกสำรอื่น 
ที่แสดงถึงกำรมีภูมิล ำเนำอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นเวลำนำน  ให้นำยทะเบียนอ ำเภอหรือ 
นำยทะเบียนท้องถิ่นที่รับค ำร้องตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมน่ำเชื่อถือของเอกสำรดังกล่ำว  
ให้แล้วเสร็จภำยใน  15  วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสำรนั้น  และสอบสวนพยำนบุคคลที่น่ำ เชื่อถือและรู้จัก 
ผู้ขอมีสัญชำติไทยเป็นอย่ำงดี  จ ำนวน  3  คน  เพ่ือรับรองกำรมีภูมิล ำเนำอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักร  
อย่ำงต่อเนื่อง  และเป็นผู้มีควำมประพฤติดี   
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ให้นำยทะเบียนอ ำเภอและนำยทะเบียนท้องถิ่นด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้แล้วเสร็จ
ภำยใน  45  วันนับแต่วันที่ได้รับค ำร้องขอมีสัญชำติไทย  แล้วรวบรวมค ำร้องและพยำนหลักฐำนของ   
ผู้ยื่นค ำร้องที่มีคุณสมบัติจะได้รับสัญชำติไทยส่งให้นำยทะเบียนจังหวัดหรือนำยทะเบียนกรุงเทพมหำนคร
แล้วแต่กรณี  เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นและส่งเรื่องให้ส ำนักทะเบียนกลำงภำยใน  15  วันนับแต่วั นที่
ได้รับเรื่องจำกส ำนักทะเบียนอ ำเภอหรือส ำนักทะเบียนท้องถิ่น  เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  25  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ร้อยต ำรวจโท  อำทติย ์ บุญญะโสภตั 

ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำง 
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2 
มารดา 

2.1 ชื่อตัว-ชื่อสกุล 
 

2.2 สัญชาติ 2.3 เลขประจําตัว 2.4  อายุ 
          ปี 

2.5 สถานท่ีเกิด   
 

3 
บิดา 

3.1 ชื่อตัว-ชื่อสกุล 
 

3.2 สัญชาติ 3.3 เลขประจําตัว 3.4  อายุ 
          ปี 

3.5 สถานท่ีเกิด   
 

 
 

4 
ผู้แจ้งการเกิด 

 

4.1 ชื่อตัว-ชื่อสกุล 
 

4.2 เลขประจําตัว 4.3  อายุ 
          ปี 

4.4 ท่ีอยู่   
 
4.5 ความเกี่ยวพันกับเด็ก 

 
4.6 หนังสือรับรองการเกิด 4.7  ใบรับแจ้งการเกิด 

 

 
 

ลงชื่อ ........................................................................ 
 

ผู้แจ้งการเกิด 
 
 

ลงชื่อ ........................................................................ 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
 

 
 
 

ลงชื่อ .............................................................. 
        (...........................................................) 

 

      นายทะเบียนผู้รับแจ้งการเกิด 
 
 
 

วันที่รับแจ้ง      เดือน                  พ.ศ.     

 
 
 

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้าย 

 
 
 

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา 

 



ท.ร. 051 
 
 
 

 
มรณบตัร 

บคุคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
 

เลขที่                          วันที ่
สํานักทะเบยีน 
 

 
 

1  
ผู้ตาย 

1.1 ชื่อตัว-ชื่อสกุล 1.2 เลขประจําตัว 
 

1.3 เกิดเม่ือ 
 

1.4 อายุ 1.5 สัญชาติ 1.6 สถานภาพการสมรส 

1.7 ท่ีอยู่ตามทะเบียนประวัติเลขท่ี 

 
2 

รายการตาย 

2.1 ตายเม่ือวันท่ี                       เวลา 
 

2.2 ผู้รักษาก่อนตาย 2.3 สาเหตุการตาย 

2.4 สถานท่ีตาย   
 
 

 

3 
บิดา มารดา 

ผู้ตาย 

3.1 ชื่อบิดา 
 

3.2 เลขประจําตัว 

3.3 ชื่อมารดา   
 

3.4 เลขประจําตัว 

 
4 

ผู้แจ้งตาย 

4.1 ชื่อตัว-ชื่อสกุล 
 

4.2 เลขประจําตัว 
 

4.3 ท่ีอยู่ 4.4 ความเกี่ยวพันเป็น 
 

 
5 
ศพ 

5.1 จัดการศพโดย 
 

5.2 สถานท่ี 

 
 

ลงชื่อ ........................................................................ 
 

ผู้แจ้งการตาย 
 

วันที่แจ้งการตาย ........................................................ 
 

ใบรับแจ้งการตาย           มี               ไม่ม ี
 

หนังสือรับรองการตาย           มี               ไม่ม ี
 

 
 
 

ลงชื่อ .............................................................. 
        (...........................................................) 

 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
 

  

 
 

 
ลงชื่อ .............................................................. 
        (...........................................................) 

 

นายทะเบียนผู้รับแจ้ง 
 

 



 

ท.ร. 071 
 
 
 

 
ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ 

บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน 
 

ตอนที่                         แผน่ที ่
เลขที่                          วันที่                                                        ย้ายครั้งนี้รวม              คน 
สํานักทะเบยีน                                                                           รหัสสํานักทะเบยีน 
 

ลําดับ เลขประจําตัว  

เพศ วันเดือนปีเกิด รายการของมารดาและบิดา 
ชื่อตัว - ชื่อสกุล อายุ เลขประจําตัว/ชื่อ สัญชาติ 

     มารดา

     บิดา

     มารดา

     บิดา

     มารดา

     บิดา

 

ย้าย
ออก
จาก 

 

ที่อยู่ตามทะเบียนประวัติที่ย้ายออกเลขท่ี.................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ เลขรหัส .......................................... 
วันที่ย้ายออก ............................................................................................. 
 

ลงชื่อ .............................................................. ผู้แจ้งย้ายออก                       ลงชื่อ .............................................................. นายทะเบียน 
        (..........................................................)                                                  (..........................................................) ผู้รับแจ้งย้ายออก 
 

 
 

ไป 
อยู่ 
ท่ี 

 

ที่อยู่ตามทะเบียนประวัติที่ย้ายเข้าเลขที่.................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ เลขรหัส ......................................... 
วันที่ย้ายเข้า ............................................................................................. 
 

ลงชื่อ .............................................................. ผู้แจ้งย้ายเข้า                       ลงชื่อ .............................................................. เจ้าของบ้าน หรือ 
        (..........................................................)                                                  (..........................................................) ผู้ได้รับมอบหมาย 
 

สํานักทะเบียนน....................................................................                        ลงชื่อ .............................................................. นายทะเบียน 
ที่.................................. ลงวันที่...........................................                                 (..........................................................)  ผู้รับแจ้งย้ายเข้า 
 



ท.ร. 38 ก 

                                                                                                                 หนา้ 1 
 
 
 

ทะเบียนประวัตบิคุคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
 
 

ประจําชุมชน................................ หมู่ท่ี ............. ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต................................... 
สํานักทะเบียน .................................................... จังหวัด ............................................ รหัสสํานักทะเบียน................................ 
 

 
ลําดับ 

 

เลขประจําตัว 
 

เพศ 
 

วันเดือนปีเกิด 
 

ชื่อบิดา 
 

หน่วยงานท่ีสงเคราะห์ 
 

วันท่ีลง 
ทะเบียน 

 

ชื่อตัว – ชื่อสกุล 
 

 

สถานท่ีเกิด 
 

อายุ 
 

ชื่อมารดา 
 

เลขท่ีบ้าน 

       
      

       
      

       
      

       
      

       
      

       
      

       
      

       
      

       
      



 
ลําดับ 

 

เลขประจําตัว 
 

เพศ 
 

วันเดือนปีเกิด 
 

ชื่อบิดา 
 

หน่วยงานท่ีสงเคราะห์ 
 

วันท่ีลง 
ทะเบียน 

 

ชื่อตัว – ชื่อสกุล 
 

 

สถานท่ีเกิด 
 

อายุ 
 

ชื่อมารดา 
 

เลขท่ีบ้าน 

       
      

       
      

       
      

       
      

       
      

       
      

       
      

       
      

       
      

 
 
          หมายเหตุ .................................................................................................................................................................... 
                        ....................................................................................................................................................................                         
                        .................................................................................................................................................................... 
 

(ลงชื่อ) .......................................................... 
          (......................................................) 
นายทะเบียน ................................................. 

หน้า 2 



 
 
 
 
 
 

                        แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  
 

 
เลขประจําตัว 
 
ช่ือ.................................................................................................... เพศ ...............................................................                      

 

วัน เดือน ปีเกิด ............................................................................... อายุ ........ ปี  
มารดาช่ือ ....................... เลขประจําตัวประชาชน ...................................... สัญชาติ .................... บิดาช่ือ 
............................. เลขประจําตัวประชาชน  ......................................... สัญชาติ ....................  
 

ออกให้ไว้ ณ วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..............             
                                               

 

                                                  ลงชื่อ ...................................................  
                                                                  (................................................) 
                                                                นายทะเบียนอําเภอ/ทอ้งถ่ิน.......... 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
  

 
 
ภาพผู้ได้รับการจัดทํา

ทะเบียนประวัติ 
 

 

 
 

ภาพถ่ายผู้ได้รับการ 
จัดทําทะเบียนประวัติ 

ท.ร. 38 ข 

หมายเหตุ   
เม่ือบุคคลอายุครบ 5 ปี ให้ไปย่ืนคําขอมีบัตรภายใน 60 วัน  หากเกินระยะเวลาท่ีกําหนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 



 

 

 

แบบค ำร้องขอมีสัญชำติไทยตำมมำตรำ 19/2 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.กำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534                                 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2562  

ประเภทผู้ยื่นค ำร้อง 
  เด็กหรือบุคคลที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง ซึ่งอยู่ในการอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
  เด็กหรือบุคคลที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง ซึ่งอยู่ในการอุปการะของสถานสงเคราะห์เอกชน 
  เด็กหรือบุคคลที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง ซึ่งเคยอยู่ในการอุปการะของสถานสงเคราะห์ 
  เด็กหรือบุคคลที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง ซึ่งไม่เคยอยู่ในการอุปการะของสถานสงเคราะห์ 

          เขียนที่ ......................................................... 
       วันที่..........เดือน ................................พ.ศ. ..................... 

 ข้าพเจ้าชื่อ............................................................................เลขประจ าตัวประชาชน................................................. 
วันเดือนปี เกิด........................................ อายุ...........ป.ี..........เดือน  สัญชาติ...................... บิดาชื่อ........................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน ..................................................... สัญชาติ ....................... มารดาชื่อ...................................................   
เลขประจ าตัวประชาชน ..................................................... สัญชาติ ....................... ที่อยู่อาศัย เลขที่....................หมู่ที่............
ตรอก/ซอย .............................ถนน ...............................ต าบล/แขวง .................................อ าเภอ/เขต ....................................
จังหวัด ...................................... เป็นบา้นของ (ระบุชื่อ) ................................................................  หรือเป็นสถานสงเคราะห์   
 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  ของเอกชน ชื่อสถานสงเคราะห์ ................................................................................    
ก่อนมาอยู่บ้านหลังนี้เคยอาศัยอยู่ที่ใด (ระบุเลขทีบ่้าน หรือสถานสงเคราะห์ แล้วแต่กรณี) .......................................................  
………………………………………………………………………………………… ขอยื่นค าร้องต่อนายทะเบียน ................................................
เพื่อขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา 19/2 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 ให้แก่ 
  ตัวข้าพเจ้า  
  บุคคลอื่นซึ่งมีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าในฐานะ ......................................  ได้แก่    
 ชื่อ............................................................................เลขประจ าตัวประชาชน....................................................................  
วันเดือนปี เกิด...............................อายุ............ปี .........เดือน  สัญชาติ..............................บิดาชื่อ............................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน ..................................................... สัญชาติ ....................... มารดาชื่อ...................................................   
เลขประจ าตัวประชาชน ..................................................... สัญชาติ ....................... ที่อยู่อาศัย เลขที่....................หมู่ที่............
ตรอก/ซอย .............................ถนน ...............................ต าบล/แขวง .................................อ าเภอ/เขต ....................................
จังหวัด ...................................... เป็นบา้นของ (ระบุชื่อ) ................................................................  หรือเป็นสถานสงเคราะห์   
 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  ของเอกชน ชื่อสถานสงเคราะห์ ................................................................................    

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีแ่จ้งไว้ข้างตน้ทั้งหมดนั้นเปน็ความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าผู้ขอสัญชาติไทย
ตามค าขอฉบับนี้เป็นผู้มีคุณสมบตัิตามหลักเกณฑ์ที่จะได้สัญชาตไิทย หากปรากฏว่ามีการปกปิดข้อเท็จจริงหรือผู้ขอสัญชาติไทย
เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์ซึง่เป็นภัยตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้าพเจ้ายินยอมให้ยกเลิกเพิกถอนค าขอ
ฉบับนี้ และแก้ไขรายการสัญชาติให้กลับคืนสู่สถานะเดิมก่อนยืน่ค าร้อง และแจ้งความด าเนินคดีแก่ข้าพเจ้าได ้

      (ลงชื่อ).........................................................ผู้ยื่นค าขอ  
               (......................................................) 

                (ลงชื่อ).........................................................ผู้ขอมีสัญชาติไทย 
               (......................................................) 

 

 

ลายพิมพ์

นิว้หวัแมม่ือซ้าย

ของผู้ขอ 

ลายพิมพ์

นิว้หวัแมม่ือขวา

ของผู้ขอ 

 

รูปถ่ายของผู้ขอลง 

รายการสัญชาติไทย 

ขนาด 4 x 6 ซ.ม. 

 

รูปจากฐานขอ้มูล 



 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

1. ข้าพเจ้า ชื่อ.................................................................  ต าแหน่ง...................................... ............................           
ได้รับค าร้องขอสัญชาติไทยพร้อมพยานหลักฐาน เมื่อวันที่...........................................เวลา............................น.  
2. ตรวจสอบหลักฐานเอกสารตามที่กรมการปกครองก าหนดแล้ว ผู้ขอมหีลักฐานเอกสารประกอบค าร้อง ได้แก่  
 1. รูปถ่าย ขนาด 4x6 ซม.  จ านวน 2 รูป  

2. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทร.13) หรือส าเนาทะเบียนประวัติ    
 3. บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือ   
เอกสารแสดงตน (กรณีผู้ขอสัญชาติไทยอายุต่ ากว่า 5 ปีบริบูรณ์)  

4. หนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้า (คนที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งแต่วัยเยาว์)
5. หลักฐานการรับตัวเด็กไว้ในการอุปการะของสถานสงเคราะห์ 
6. หลักฐานการศึกษา
7. หลักฐานการรักษาพยาบาล
8. หลักฐานการพ้นโทษคดีอาญา        
9. หนังสือรับรองการท าคุณประโยชน์ 
10. หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) ..................................................................................... 

๓. สอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ ได้แก่
 3.1 ชื่อ........................................................เลขประจ าตัวประชาชน............................................  

3.2 ชื่อ........................................................เลขประจ าตัวประชาชน........................................... . 
3.3 ชื่อ........................................................เลขประจ าตัวประชาชน............................................  

ควำมเห็นของนำยทะเบียนอ ำเภอ/นำยทะเบียนท้องถิ่น
 หลักฐานครบถ้วนและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่จะได้สัญชาติไทยตามมาตรา 19/2 วรรคสอง ฯลฯ 

  ขาดคุณสมบัติที่จะได้สัญชาติไทย เนื่องจาก............................................................................................  
และให้แจ้งผู้ยื่นร้องทราบหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายใน 15 วัน  

                (ลงชื่อ)..................................................... 
                                                                               (..................................................) 
                                                  ต าแหน่ง นายทะเบียนอ าเภอ/ท้องถิ่น.................................................. 

ควำมเห็นของผู้มีอ านาจพิจารณาคุณสมบัติ
 ผู้ร้องมีคุณสมบัติที่จะได้รับสัญชาติไทย 

  ผู้ร้องขาดคุณสมบัติที่จะได้สัญชาติไทย เนื่องจาก.....................................................................................  

                                                                      (ลงชื่อ)..................................................... 
                                                                               (..................................................) 
                                                                 ต าแหน่ง ........................................................ 
ค ำสั่ง 
  อนุมัติให้ได้สัญชาติไทย        
  ไม่อนุมัติ และให้แจ้งผู้ร้องทราบ  

                                (ลงชือ่).........................................................  
                                (......................................................) 
                                                                 ต าแหน่ง ............................................................ 
 

 



 

ใบรับค ำร้องขอมีสัญชำติไทย 

 ได้รับค าร้องขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา 19/2 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ของ ..............................................................................................    
เลขประจ าตัวประชาชน ............................................................ไว้แล้วเมื่อวันที่.....................................................   
และอยู่ระหว่างการตรวจหลักฐานเพ่ือพิสูจน์คุณสมบัติของผู้ร้องตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 จึงออกใบรับให้ไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ หากพ้นก าหนดเวลา 60 วันนับแต่วันที่ได้ยื่นค าร้องพร้อมด้วย
พยานหลักฐานครบถ้วน ผู้ยื่นค าร้องยังไม่ได้รับแจ้งผลการด าเนินการจากส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียน
ท้องถิ่นให้ติดต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ณ ส านักทะเบียนที่ยื่นค าร้องโดยตรง 

      (ลงชื่อ).........................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้อง
       (......................................................) 
                                                              ต าแหน่ง........................................................... 

 

รูปถ่ายของผู้ขอลง 

รายการสัญชาติไทย 

ขนาด 4 x 6 ซ.ม. 


