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ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง
ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน พ.ศ. ๒๕62
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 8/2 (๑) และมำตรำ 38 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 และมำตรำ 19/2 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยกำร
ทะเบียนกลำง ออกระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนไว้
ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนประวัติ
สำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน พ.ศ. ๒๕62”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภำคม ๒๕62 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับ
บุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“บุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน” หมำยถึง บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร แต่ไม่มี
รำยกำรในทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนบ้ำนกลำง (ท.ร. ๑๓ และ ท.ร. ๑๔) หรือเอกสำรกำรทะเบียน
รำษฎรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก ประกอบด้วย
(๑) เด็กที่ถูกบิดำมำรดำทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เด็กที่ไม่ปรำกฏบุพกำรี ที่อยู่ในกำรอุปกำระ
ของหน่วยงำนสงเครำะห์ของรัฐหรือเอกชน หรือบุคคลทั่วไป ซึ่งไม่สำมำรถแจ้งกำรเกิดได้เนื่องจำก
ขำดพยำน หลักฐำนยืนยันถิ่นกำเนิดหรือประวัติของบุคคล และบุคคลที่ไม่อำจขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำน
เนื่องจำกพยำน หลักฐำนไม่เพียงพอที่นำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่ นจะเชื่อได้ว่ำเป็น
ผู้มีสัญชำติไทยหรือเป็นคน ซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่สำมำรถมีชื่อในทะเบียนบ้ำนได้
(2) คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยซึ่งเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชำติที่เข้ำมำมีภูมิลำเนำอำศัยอยู่ในประเทศไทย
โดยไม่ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง
(3) คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่รัฐบำลมีนโยบำยให้สำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติเพื่อกำรแก้ไข
ปัญหำสถำนะบุคคลและสัญชำติ หรือเพื่อกำรอื่นใด
“คนไร้รัฐไร้สัญชำติ” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำที่ไม่มีหลักฐำนแสดงว่ำมีประเทศใดรับรอง
ผู้นั้นว่ำเป็นรำษฎรหรือพลเมืองของประเทศนั้น หรือเป็นบุคคลธรรมดำที่ไม่มีสัญชำติของประเทศใด
“ทะเบียนประวัติ ” หมำยควำมว่ำ ทะเบียนสำหรับกำรลงรำยกำรของบุคคลที่ไม่มีสถำนะ
ทำงทะเบียน
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“เอกสำรแสดงตน” หมำยควำมว่ำ ใบรับรองตัวบุคคลที่นำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิน่
ออกให้กับเด็กที่มีอำยุต่ำกว่ำ 5 ปีที่ได้รับกำรจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน
ตำมระเบียบนี้
ข้อ 5 ให้ น ำยทะเบียนอำเภอและนำยทะเบียนท้องถิ่นจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มี
สถำนะทำงทะเบียน ในกรณีต่อไปนี้
(๑) เมื่อได้รับแจ้งกำรเกิด หรือขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำนกรณีเด็กที่ถูกบิ ด ำมำรดำทอดทิ้ง
เด็กเร่ร่อน เด็กที่ไม่ปรำกฏบุพกำรี หรือบุคคลทั่วไป ไม่ว่ำเด็กหรือบุคคลนั้นจะอยู่ในกำรอุปกำระ
ของหน่วยงำนสงเครำะห์ของรัฐหรือเอกชนหรือไม่ก็ตำม และนำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นหรือ
เจ้ำพนักงำนผู้มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร ตรวจพิจำรณำจำกพยำนหลักฐำนต่ำง ๆ
แล้ว ไม่สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำผู้นั้นเกิดในรำชอำณำจักรหรือเป็นผู้มีสัญชำติไทย และไม่สำมำรถเพิ่มชื่อ
และรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำน ท.ร.13 หรือ ท.ร.14 ได้ตำมระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วย
กำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535
(๒) เมื่อได้รับคำร้องเพื่อขอมีเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรและเลขประจำตัวประชำชนกรณีของ
คนต่ำงด้ำวหรือคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย ไม่ว่ำจะเป็นบุคคลที่ตกหล่นจำกกำรสำรวจจัดทำทะเบียนกรณี
ของชนกลุ่มน้อย กลุ่มชำติพันธุ์ หรือกลุ่มบุคคลตำมนโยบำยของรัฐบำลที่ได้รับกำรจัดทำทะเบียนไว้แล้ว
หรือเป็นคนต่ำงด้ำวอื่นที่เข้ำมำอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรโดยไม่มีหนังสือเดินทำงหรือหลักฐำนอื่นที่ใช้
ในกำรเข้ำเมืองตำมกฎหมำย และนำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นตรวจพิจำรณำจำก
พยำนหลักฐำนต่ำง ๆ แล้วเชื่อว่ำเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชำติที่มีภูมิลำเนำอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักร
(๓) เมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งตำมนโยบำยด้ำนควำมมั่นคงของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับ
กำรแก้ ไ ขปั ญ หำสิ ท ธิ ใ นสถำนะบุ ค คลและสั ญ ชำติ ข องบุ ค คลที่ อ ำศั ย อยู่ ใ นรำชอำณำจั ก ร และ
นำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นได้ต รวจพิจำรณำข้อมูลจำกกำรสำรวจแล้วเชื่อว่ำเป็น
กลุ่มบุคคลเป้ำหมำยตำมมติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งนั้น ๆ
ข้อ 6 ให้ น ำยทะเบี ย นอำเภอและนำยทะเบีย นท้ อ งถิ่น จัด ท ำทะเบีย นประวัติของบุคคล
ที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนตำมข้อ 5 ที่มีภูมิลำเนำหรือถิ่นที่อยู่ในเขตของสำนักทะเบียนนั้น ๆ ตำมแบบ
ท.ร.๓๘ ก และบันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียน
นำยทะเบี ย นอ ำเภอหรื อนำยทะเบีย นท้อ งถิ่ นอำจก ำหนดให้ มีก ำรสำรวจคนที่ มี ภู มิลำเนำ
อำศัยอยู่ในพื้น ที่ของสำนั กทะเบียนเพื่อตรวจสอบสถำนะทำงทะเบี ยนและจั ด ทำทะเบียนบ้ำ นหรื อ
ทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนก็ได้
ข้อ 7 กำรลงรำยกำรในทะเบี ยนประวัติบุ คคลที่ ไม่มีส ถำนะทำงทะเบีย น (ท.ร.๓๘ ก)
ให้นำยทะเบียนจดบันทึกข้อมูลโดยละเอียดตำมที่ได้รับแจ้ง รำยกำรใดไม่ทรำบให้เขียนข้อควำมว่ำ
“ไม่ทรำบ” แต่อย่ำงน้อยต้องมีรำยกำรชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ำมี) ที่อยู่อำศัย เลขประจำตัว และวันเดือนปีเกิด
หรืออำยุ
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รำยกำรชื่อตัว ชื่อสกุล และวันเดือนปีเกิด หรืออำยุของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน
กลุ่มที่มีควำมผิดปกติหรือพิกำรทำงสมอง ให้ลงรำยกำรตำมที่ผู้อุปกำระดูแลแจ้ง
รำยกำรที่ อ ยู่ ต ำมวรรคหนึ่ ง ให้ ล งเลขที่ บ้ ำ นของบ้ำ นซึ่งบุ ค คลที่ ไ ม่มี ส ถำนะทำงทะเบียน
พักอำศัยในช่วงเวลำที่มีกำรสำรวจหรือยื่นคำร้องขอจัดทำเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎร ไม่ว่ำจะเป็น
กำรพักอำศัยเป็นประจำหรือชั่วครำว สำหรับบุคคลซึ่งไม่มีสถำนที่พักอำศัยเป็นหลักแหล่ง ให้ลงรำยกำร
เฉพำะชุมชน หรือ หมู่บ้ำน ตำบล
ข้อ 8 ให้นำยทะเบียนอำเภอและนำยทะเบียนท้องถิ่นกำหนดเลขประจำตัวให้คนที่ได้รับ
กำรจัดทำทะเบียนประวัติคนละหนึ่งเลขไม่ซ้ำกัน
เลขประจำตัวของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน ประกอบด้วยเลข ๑๓ หลัก แบ่งออกเป็น
๕ ส่วน (0-0000-00000-00-0) ได้แก่
ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วยเลข ๑ หลักเป็นเลขศูนย์ (0) เรียกว่ำบุคคลประเภทศูนย์
ส่ว นที่ ๒ ประกอบด้วยเลข ๔ หลัก หมำยถึง เลขรหัสสำนักทะเบียนอำเภอหรือ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่จัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน
ส่วนที่ ๓ และส่วนที่ ๔ รวมกันประกอบด้วยเลข ๗ หลัก หมำยถึง ลำดับที่ของบุคคล
ในแต่ละสำนักทะเบียน โดยสองหลักแรกของส่วนที่ ๓ อำจกำหนดเป็นเลขที่บ่งบอกถึงกลุ่มคนหรือ
ที่มำของกำรจัดทำทะเบียนประวัติก็ได้ เช่น เลข ๘๙ หมำยถึงกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน
ที่ได้รับกำรสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติตำมยุทธศำสตร์กำรจัดกำรปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคล
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2548 เป็นต้น
ส่วนที่ ๕ ประกอบด้วยเลข ๑ หลัก หมำยถึง เลขตรวจสอบควำมถูกต้องของเลข
ประจำตัวแต่ละชุดตัวเลข
ข้อ 9 เมื่อนำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นได้จัดทำทะเบียนประวัติและกำหนด
ให้เลขประจำตัวของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนแล้ว ถ้ำเด็กที่ได้รับกำรจัดทำทะเบียนประวัติตำมข้อ 6
หรือได้รับกำรแจ้งกำรเกิดตำมข้อ 11 มีอำยุต่ำกว่ำ 5 ปี ให้นำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียน
ท้องถิ่นจัดทำเอกสำรแสดงตนตำมแบบที่ผู้อำนวยกำรทะเบียนกลำงกำหนด มอบให้เด็กหรือผู้ปกครอง
ของเด็กไว้เป็นหลักฐำน แต่ถ้ำเด็กหรือบุคคลนั้นมีอำยุตั้งแต่ 5 ปีบริบูรณ์ ให้นำยทะเบียนอำเภอหรือ
นำยทะเบียนท้องถิ่น จัดทำบัตรประจำตัวตำมระเบียบสำนักทะเบียนกลำงที่เกี่ยวด้วยกำรจัดทำบัต ร
ประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยมอบให้ผู้นั้นไว้เป็นหลักฐำน
ข้อ 10 ให้สำนักทะเบียนกลำงจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน
ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยแยกต่ำงหำกจำกฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎรของคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน
(ท.ร.๑๓ และ ท.ร.๑๔)
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รำยกำรทะเบียนประวัติที่จัดเก็บในฐำนข้อมูลอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำรตำมทะเบียนประวัติ
(ท.ร.๓๘ ก) ภำพใบหน้ำ ลำยพิมพ์นิ้วมือ (สำหรับผู้ที่ได้จัดทำบัตรประจำตัวแล้ว) และจะมีข้อมูล
ที่จำเป็นอื่น ๆ อีกก็ได้ตำมที่ผู้อำนวยกำรทะเบียนกลำงกำหนด
กรณี ส่ ว นรำชกำรหรื อ หน่ ว ยงำนของรั ฐ มี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งกำรขอข้ อ มู ล ทะเบี ย นประวั ติ
ของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน นำยทะเบียนสำมำรถคัดหรือ
คัดและรับรองสำเนำรำยกำรข้อมูลให้ได้ หรือผู้อำนวยกำรทะเบียนกลำงอำจอนุญำตให้ส่วนรำชกำรหรือ
หน่ ว ยงำนของรั ฐ ที่ มี ค วำมพร้ อ ม เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล จำกระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องส ำนั ก ทะเบี ย นกลำง
ได้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ผู้อำนวยกำรทะเบียนกลำงกำหนด
ข้อ 11 กำรรับแจ้งกำรเกิดบุตรของคนที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน ให้นำยทะเบียนเรียกหลักฐำน
เพื่อตรวจสอบว่ำเด็กที่เกิดได้สัญชำติไทยหรือไม่ หำกพบว่ำเป็นผู้มีสัญชำติไทยหรือเป็นคนไม่มีสัญชำติไทย
ที่สำมำรถมีชื่อและรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำน ท.ร.13 หรือ ท.ร.14 ให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งรับแจ้ง
กำรเกิดและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำนตำมระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่หำกไม่สำมำรถวินิจฉัยสัญชำติของเด็กได้เนื่องจำกบิดำและมำรดำไม่มหี ลักฐำนรำชกำร
แสดงว่ำเป็นคนมีสัญชำติใด หรือบิดำหรือมำรดำเป็นบุคคลที่ได้รับกำรจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มี
สถำนะทำงทะเบียน ให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งรับแจ้งกำรเกิดและออกสูติบัตรให้ตำมแบบ ท.ร.๐๓๑
และเพิ่มชื่อเด็ก ในทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ ก) ฉบับที่บิดำหรือมำรดำของเด็กมีชื่ออยู่
กรณีเด็กเกิดต่ำงท้องที่ เมื่อนำยทะเบียนผู้รั บแจ้งออกสูติบัตรตำมแบบ ท.ร.๐๓๑ ให้ตำม
วรรคหนึ่งแล้ว ให้คัดสำเนำรำยกำรสูติบัตรฉบับดังกล่ำวแจ้งไปยังนำยทะเบียนของสำนักทะเบียนอำเภอ
หรื อ ส ำนั ก ทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น แห่ ง ท้ อ งที่ ที่ บิ ด ำหรื อ มำรดำของเด็ ก มี ชื่ อ อยู่ เ พื่ อ ด ำเนิ น กำรเพิ่ ม ชื่ อ เด็ ก
ลงในทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ ก) ฉบับเดียวกับบิดำหรือมำรดำของเด็ก
กรณีเด็กเกิดในท้องที่อื่นซึ่งอยู่นอกเขตสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่บิดำ
หรือมำรดำมีชื่อในทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ ก) ให้นำยทะเบียนปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีกำรแจ้งกำรเกิดหรือกำรตำยต่อนำยทะเบียนแห่งท้องที่อื่น พ.ศ. 2551 เมื่อรับแจ้งกำรเกิด
และออกสูติบัตร ท.ร.031 ให้เพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ ก) ฉบับที่บิดำหรือมำรดำ
ของเด็กมีชื่ออยู่
ข้อ ๑2 กำรรับแจ้งกำรตำยของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน ถ้ำแจ้งต่อนำยทะเบียน
ผู้รับแจ้งประจำหมู่บ้ำน หรือนำยทะเบียนผู้รับแจ้งมีเหตุจำเป็นที่ไม่สำมำรถออกมรณบัตรได้ในวันที่
ได้รับแจ้งกำรตำย ให้ใช้แบบพิมพ์ใบรับแจ้งกำรตำย (ท.ร.๔ ตอนหน้ำ) ในกำรรับแจ้งแล้วรวบรวม
พยำนหลักฐำน ส่งให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งประจำสำนักทะเบียนตรวจควำมถูกต้องและออกมรณบัตร
ให้แก่ผู้แจ้งตำมแบบ ท.ร.๐๕๑ และจำหน่ำยรำยกำรของบุคคลที่ตำยในทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ ก)
ที่ผู้นั้นเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ
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กรณี ค นตำยต่ ำ งท้ อ งที่ เมื่ อ นำยทะเบี ย นผู้ รั บ แจ้ ง ออกมรณบั ต รให้ ต ำมวรรคหนึ่ ง แล้ ว
ให้ คั ด ส ำเนำรำยกำรมรณบัต รฉบับดัง กล่ ำว แจ้ ง ไปยั งนำยทะเบีย นของส ำนั กทะเบี ยนอำเภอหรือ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ตำยมีชื่ออยู่เพื่อดำเนินกำรจำหน่ำยรำยกำรบุคคลในทะเบียนประวัติ
(ท.ร.๓๘ ก)
กรณีคนตำยในท้องที่อื่นซึ่งอยู่นอกเขตสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่อ
ในทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ ก) ให้นำยทะเบียนปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรแจ้ง
กำรเกิดหรือกำรตำยต่อนำยทะเบียนแห่งท้องที่อื่น พ.ศ. 2551 เมื่อรับแจ้งกำรตำยและออกมรณบัตร
ท.ร.051 แล้วให้จำหน่ำยรำยกำรบุคคลในทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ ก) ฉบับที่ผู้ตำยมีชื่ออยู่
ข้อ ๑3 กรณีกำรตำยของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนเป็นกำรตำยโดยผิดธรรมชำติหรือ
เกิดจำกโรคติดต่ออันตรำย ให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีของคนไทยหรือคนซึ่งไม่มี
สัญชำติไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้ำนตำมระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑4 กำรแจ้ ง กำรย้ ำ ยที่ อยู่ ต ำมทะเบี ยนประวัติ ท.ร.38 ก ของบุ คคลที่ไ ม่มี สถำนะ
ทำงทะเบียน จะกระทำได้ในกรณีกำรย้ำยภำยในเขตสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น
ที่ผู้นั้นได้รับกำรจัดทำทะเบียนประวัติไว้ เว้นแต่
(๑) กรณีบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนเป็นผู้ที่ได้รับกำรผ่อนผันให้อำศัยอยู่ในรำชอำณำจักร
ได้เป็นกรณีพิเศษตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง ให้ย้ำยที่อยู่ได้ภำยในเขตพื้นที่ควบคุมกำรอยู่อำศัย
ตำมที่รำชกำรกำหนด หรือย้ำยที่อยู่ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมกำรอยู่อำศัยได้ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่รำชกำรกำหนด
(๒) กรณีบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนเป็นผู้เยำว์ อำยุไม่เกิน 18 ปี ให้ย้ำยที่อยู่ได้ตำม
ภูมิลำเนำของบิดำหรือมำรดำ หรือผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งจะต้อง
เป็นผู้ที่มีชื่อและรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำน ท.ร.13 หรือ ท.ร.14 หรือทะเบียนประวัติ ท.ร.38 ก
กำรแจ้งย้ำยที่อยู่ของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนที่อยู่ในกำรอุปกำระของส่วนรำชกำร
หน่ ว ยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชนที่จดทะเบียนตำมกฎหมำย จะต้องได้รับควำมยินยอมจำก
หน่ ว ยงำนดังกล่ำว โดยในกำรแจ้งย้ำยที่อ ยู่สำหรับบุคคลที่ป่วยเป็นโรคทำงจิต ประสำทหรือ พิ ก ำร
ทำงสมอง หรือเด็ก ให้ผู้บังคับบัญชำหรือผู้มีหน้ำดูแลรับผิดชอบหน่วยงำนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
เป็นผู้ทำหน้ำที่แจ้งย้ำย
ข้อ ๑5 กำรแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน มิให้ใช้วิธีกำรแจ้งย้ำย
ปลำยทำง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญำตจำกผู้อำนวยกำรทะเบียนกลำงหรือผู้ที่ผู้อำนวยกำร
ทะเบียนกลำงมอบอำนำจ
ให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งรับแจ้งกำรย้ำยออกและย้ำยเข้ำ ดังนี้
ก. กำรย้ำยออก
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(๑) ให้ เรียกตรวจหลักฐำนของผู้แจ้งและผู้ที่จะย้ำยที่อยู่ ได้แก่ บัต รประจำตัวผู้แจ้ง
หลักฐำนกำรยินยอมให้ย้ำยที่อยู่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) บัตรประจำตัวหรือเอกสำรแสดงตน
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) หมำยเหตุกำรแจ้งย้ำยที่อยู่ในทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ ก) ของสำนักทะเบียน
(๕) เมื่อได้รับใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ ท.ร.๐๗๑ ตอนที่ ๒ จำกสำนักทะเบียนปลำยทำง
ให้จำหน่ำยรำยกำรของบุคคลที่ย้ำยที่อยู่ในทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ ก) ของสำนักทะเบียน
ข. กำรย้ำยเข้ำ
(๑) ให้เรียกตรวจหลักฐำนใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ตำมแบบ ท.ร.๐๗๑ ตอนที่ ๑ และ
ตอนที่ ๒ จำกผู้แจ้ง บัตรประจำตัวผู้แจ้ง บัตรประจำตัวหรือเอกสำรแสดงตน และแบบรับรองรำยกำร
ทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ ข) ของบุคคลที่ย้ำยที่อยู่ หลักฐำนกำรยินยอมให้อำศัยอยู่ในบ้ำนจำกเจ้ำบ้ำน
(ถ้ำมี)
(๒) เพิ่มรำยกำรของผู้ย้ำยที่อยู่ในทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ ก) ของสำนักทะเบียน
(๓) ส่งใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ ท.ร.๐๗๑ ตอนที่ ๒ คืนสำนักทะเบียนต้นทำง
ข้อ ๑6 กำรเพิ่มชื่อบุคคลที่เคยได้รับกำรจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน
ในทะเบียนบ้ำน ท.ร.๑๓ หรือ ท.ร.๑๔ ไม่ว่ำจะเป็นกำรดำเนินกำรภำยในสำนักทะเบียนเดียวกันหรือ
ต่ำงสำนักทะเบียน ให้นำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นใช้วิธีกำรเปลี่ยนสถำนะทำงทะเบียน
รำษฎรโดยให้บันทึกเลขประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนเดิมไว้ด้วยทุกรำย เพื่ อให้สำมำรถ
ตรวจสอบประวัติควำมเป็นมำทำงทะเบียนของบุคคลนั้นได้จำกฐำนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ข้อ 17 ผู้มีส่วนได้เสียที่มีควำมประสงค์จะขอตรวจ คัด หรือคัดและรับรองรำยกำรทะเบียน
ประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน ให้ยื่นคำร้องต่อนำยทะเบียนได้ที่สำนักทะเบี ยนกลำง หรือ
สำนักทะเบียนที่มีระบบงำนทะเบียนรำษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งใดก็ได้ โดยเสียค่ำธรรมเนียม
ตำมกฎกระทรวง
กำรตรวจ คัด หรือคัดและรับรองรำยกำรทะเบียนประวัติตำมวรรคหนึ่ง ให้นำยทะเบียน
ตรวจหรือคัดสำเนำรำยกำรจำกทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนที่จัดเก็บไว้ในระบบ
ฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎรตำมแบบ ท.ร.38 ข
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ข้อ ๑8 ให้นำยทะเบียนตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ หำกตรวจพบหรือได้รับแจ้งจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องว่ำรำยกำรในทะเบียนประวัติของผู้ใด
ไม่ถูกต้อง หรือมีกำรแจ้งรำยกำรซ้ำซ้อน หรือบุคคลนั้นสิ้นสุดกำรได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร
หรือเดินทำง ออกนอกรำชอำณำจักรโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกทำงรำชกำร ให้นำยทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
จำหน่ำย หรือดำเนินกำรอื่นใดให้ข้อมูลดังกล่ำวมีควำมถูกต้อง
ข้อ ๑9 กำรแก้ ไ ขและกำรจ ำหน่ ำ ยชื่ อ และรำยกำรบุ ค คลในทะเบี ย นประวั ติ เอกสำร
กำรทะเบี ย นรำษฎรอื่ น และฐำนข้ อ มู ล ทะเบี ย นประวั ติ ข องบุ ค คลที่ ไ ม่ มี ส ถำนะทำงทะเบี ย น
ให้นำยทะเบียนอำเภอและนำยทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติตำมระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำ
ทะเบียนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยในส่วนของทะเบียนประวัติให้ดำเนินกำรเช่นเดียวกับทะเบียนบ้ำน
กำรคืนรำยกำรของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนที่ถูกจำหน่ำยตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ผู้อำนวยกำรทะเบียนกลำงกำหนด และเมื่อได้รับกำรคืนรำยกำรบุคคลแล้ว
ให้ถือว่ำบุคคลดังกล่ำวมี ชื่อและรำยกำรในทะเบียนประวัติต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ได้รับกำรจัดทำทะเบียน
ประวัติก่อนวันที่ถูกจำหน่ำย
ข้อ 20 แบบพิมพ์กำรทะเบียนรำษฎรสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน ให้เป็น ไป
ตำมแบบท้ำยระเบียบนี้ ดังนี้
(๑) ท.ร.๐๓๑ เป็นสูติบัตร
(๒) ท.ร.๐๕๑ เป็นมรณบัตร
(๓) ท.ร.๐๗๑ เป็นใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่
(๔) ท.ร.๓๘ ก เป็นทะเบียนประวัติสำหรับลงรำยกำรบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน
(๕) ท.ร.๓๘ ข เป็นแบบรับรองรำยกำรทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน
ซึ่งคัดจำกฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ข้อ 21 กำรจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน รวมถึง
กำรดำเนินกำรอื่นใดที่นำยทะเบียนได้ดำเนินกำรตำมระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรสำรวจและ
จัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้คงมีผลใช้ได้ต่อไป และให้นำ
ระเบียบนี้ไปใช้กับบุคคลที่ได้รับกำรจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนตำมระเบียบ
ส ำนั ก ทะเบี ย นกลำงว่ ำ ด้ ว ยกำรส ำรวจและจั ด ท ำทะเบีย นส ำหรั บ บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ส ถำนะทำงทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ด้วย
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ข้อ 22 ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ กำรจั ด ท ำทะเบี ย นประวั ติ ต ำมมำตรำ 19/2 แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ
กำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2562 ถ้ำผู้นั้นอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำ
ไม่น้ อยกว่ำ 10 ปี และมีคุณสมบัติอื่นตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศกำหนด
ตำมมำตรำ 19/2 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2562 หำกประสงค์จะมีสัญชำติไทย
ให้ยื่นคำร้องขอมีสัญชำติไทยต่อนำยทะเบียนอำเภอ หรือนำยทะเบียนท้องถิ่น ณ สำนักทะเบียนที่ผู้นั้น
มีภูมิลำเนำตำมทะเบียนประวัติหรือทะเบียนบ้ำน ตำมแบบท้ำยระเบียบนี้ พร้อมด้วยพยำนหลักฐำน
ได้แ ก่ บัต รประจำตัวบุคคลที่ไม่ มีสถำนะทำงทะเบียนที่ยังไม่หมดอำยุ หนังสือรับรองควำมเป็นคน
ไร้ ร ำกเหง้ ำที่ ออกโดยหน่ ว ยงำนในสัง กัด กระทรวงกำรพั ฒนำสั งคมและควำมมั่น คงของมนุษย์ห รือ
หน่วยงำนของรัฐที่มีสถำนะเช่นเดียวกับสถำนสงเครำะห์ หรือนำยอำเภอหรือผู้อำนวยกำรเขตแห่งท้องที่
ที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนำอำศัยอยู่หรือตำมหลักฐำนทะเบียนประวัติ เว้นแต่กรณีคนที่ป่วยทำงจิตประสำทหรือ
พิกำรทำงสมองมีอำกำรเลอะเลือนที่มีหนังสือรับรองจำกแพทย์ของสถำนพยำบำลที่ทำกำรรักษำบุคคล
ดั ง กล่ ำ วนั้ น เป็ น หลั ก ฐำน และหลั ก ฐำนอื่ น ที่ แ สดงถึ ง กำรมี ภู มิ ล ำเนำอำศั ย อยู่ ใ นรำชอำณำจั ก ร
เป็น เวลำนำน เช่น หลักฐำนกำรรับตัว เด็กของหน่วยงำนที่รับเด็กไว้อุปกำระ หลักฐำนกำรศึกษำ
หลั ก ฐำนกำรรั ก ษำพยำบำล ใบสุ ท ธิ พ ระ เอกสำรหรื อ วั ต ถุพ ยำนที่ แ สดงถึง กำรมี ส่ วนร่ วมในกำร
ปฏิบัติงำนของทำงรำชกำรหรือกำรบริกำรสำธำรณะ หรือกำรประพฤติปฏิบัติตำมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชนชำวไทย เอกสำรกำรสำรวจบุคคลในหมู่บ้ำนหรือชุมชนโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รำยงำน
กำรประชุมของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหรือประชำคมหมู่บ้ำนหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นคำร้องขอ
มีสัญชำติไทย เป็นต้น
เมื่อนำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นได้รับคำร้องขอมีสัญชำติไทยพร้อมพยำนหลักฐำน
จำกผู้ ร้ องครบถ้ วนแล้ ว ให้ ตรวจสอบว่ ำผู้ ร้ องมี คุ ณสมบั ติ ครบถ้ วนที่ จะได้ รั บสั ญชำติ ไทยตำมมำตรำ 19/2
วรรคสอง หรือไม่ ทั้งนี้ กำรพิจำรณำว่ำบุคคลที่ยื่นคำร้องขอมีสัญชำติไทยตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ที่อำศัย
อยู่ในรำชอำณำจักรอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี ให้นับระยะเวลำตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รับ
กำรจัด ทำทะเบียนประวัติจนถึงวันที่ยื่นคำร้องขอมีสัญชำติไทย เว้นแต่ผู้นั้นมีและแสดงเ อกสำรอื่น
ที่ แ สดงถึ ง กำรมี ภู มิ ล ำเนำอำศั ย อยู่ ใ นรำชอำณำจั ก รเป็ น เวลำนำน ให้ น ำยทะเบี ย นอ ำเภอหรื อ
นำยทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ที่ รั บ ค ำร้ อ งตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ งและควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ของเอกสำรดั ง กล่ ำ ว
ให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสำรนั้น และสอบสวนพยำนบุคคลที่น่ำ เชื่อถือและรู้จัก
ผู้ขอมีสัญชำติไทยเป็นอย่ำงดี จำนวน 3 คน เพื่อรับรองกำรมีภูมิลำเนำอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักร
อย่ำงต่อเนื่อง และเป็นผู้มีควำมประพฤติดี
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ให้นำยทะเบียนอำเภอและนำยทะเบียนท้องถิ่นดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 45 วันนั บแต่วันที่ได้รับคำร้องขอมีสัญชำติไทย แล้วรวบรวมคำร้องและพยำนหลักฐำนของ
ผู้ยื่นคำร้องที่มีคุณสมบัติจะได้รับสัญชำติไทยส่งให้นำยทะเบียนจังหวัดหรือนำยทะเบียนกรุงเทพมหำนคร
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นและส่งเรื่องให้สำนักทะเบียนกลำงภำยใน 15 วันนับแต่วั นที่
ได้รับเรื่องจำกสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น เพื่อดำเนินกำรต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 25 เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖2
ร้อยตำรวจโท อำทิตย์ บุญญะโสภัต
ผู้อำนวยกำรทะเบียนกลำง
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3.3 เลขประจําตัว

3.4 อายุ
ปี

4.2 เลขประจําตัว

4.3 อายุ
ปี

2.5 สถานที่เกิด
3
บิดา

3.1 ชื่อตัว-ชื่อสกุล
3.5 สถานที่เกิด
4.1 ชื่อตัว-ชื่อสกุล

4
ผู้แจ้งการเกิด

4.4 ที่อยู่
4.5 ความเกี่ยวพันกับเด็ก

ลงชื่อ ........................................................................
ผู้แจ้งการเกิด

4.6 หนังสือรับรองการเกิด

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

ลงชื่อ ........................................................................
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่รับแจ้ง

เดือน

พ.ศ.

4.7 ใบรับแจ้งการเกิด

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้าย

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา

ท.ร. 051

มรณบัตร
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
เลขที่
สํานักทะเบียน

วันที่

1.1 ชื่อตัว-ชื่อสกุล
1
ผู้ตาย

1.2 เลขประจําตัว

1.3 เกิดเมื่อ

1.4 อายุ

1.5 สัญชาติ

1.6 สถานภาพการสมรส

1.7 ที่อยู่ตามทะเบียนประวัติเลขที่

2.1 ตายเมื่อวันที่

เวลา

2.2 ผู้รักษาก่อนตาย

2.3 สาเหตุการตาย

2
รายการตาย 2.4 สถานที่ตาย
3.2 เลขประจําตัว

3.1 ชื่อบิดา
3
บิดา มารดา
3.3 ชื่อมารดา
ผู้ตาย

3.4 เลขประจําตัว

4.1 ชื่อตัว-ชื่อสกุล
4
ผู้แจ้งตาย
5
ศพ

4.2 เลขประจําตัว

4.3 ที่อยู่

4.4 ความเกี่ยวพันเป็น

5.1 จัดการศพโดย

5.2 สถานที่

ลงชื่อ ........................................................................
ผู้แจ้งการตาย
วันที่แจ้งการตาย ........................................................
ใบรับแจ้งการตาย
หนังสือรับรองการตาย

มี

ไม่มี
มี

ไม่มี

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

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

ท.ร. 071

ใบแจ้งการย้ายที่อยู่
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

ตอนที่
เลขที่
สํานักทะเบียน
ลําดับ

แผ่นที่
วันที่
เลขประจําตัว
ชื่อตัว - ชื่อสกุล

ย้ายครั้งนี้รวม
รหัสสํานักทะเบียน
เพศ

วันเดือนปีเกิด
อายุ

คน

รายการของมารดาและบิดา
เลขประจําตัว/ชื่อ
สัญชาติ
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา

ที่อยู่ตามทะเบียนประวัติที่ย้ายออกเลขที่..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ เลขรหัส ..........................................
วันที่ย้ายออก .............................................................................................

ย้าย
ออก
จาก ลงชื่อ .............................................................. ผู้แจ้งย้ายออก
(..........................................................)

ไป
อยู่
ที่

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

ที่อยู่ตามทะเบียนประวัติที่ย้ายเข้าเลขที่..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ เลขรหัส .........................................
วันที่ย้ายเข้า .............................................................................................
ลงชื่อ .............................................................. ผู้แจ้งย้ายเข้า
(..........................................................)

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

สํานักทะเบียนน....................................................................
ที่.................................. ลงวันที่...........................................

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

ท.ร. 38 ก
หน้า 1

ทะเบียนประวัตบิ คุ คลที่ไม่มสี ถานะทางทะเบียน
ประจําชุมชน................................ หมู่ที่ ............. ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต...................................
สํานักทะเบียน .................................................... จังหวัด ............................................ รหัสสํานักทะเบียน................................
ลําดับ

เลขประจําตัว

เพศ

วันเดือนปีเกิด

ชื่อบิดา

หน่วยงานที่สงเคราะห์

ชื่อตัว – ชื่อสกุล

สถานที่เกิด

อายุ

ชื่อมารดา

เลขที่บ้าน

วันที่ลง
ทะเบียน

หน้า 2
ลําดับ

เลขประจําตัว

เพศ

วันเดือนปีเกิด

ชื่อบิดา

หน่วยงานที่สงเคราะห์

ชื่อตัว – ชื่อสกุล

สถานที่เกิด

อายุ

ชื่อมารดา

เลขที่บ้าน

วันที่ลง
ทะเบียน

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

ท.ร. 38 ข

แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
เลขประจําตัว
ชื่อ.................................................................................................... เพศ ...............................................................
วัน เดือน ปีเกิด ............................................................................... อายุ ........ ปี
มารดาชื่ อ ....................... เลขประจํ าตั ว ประชาชน ...................................... สั ญ ชาติ .................... บิ ด าชื่ อ
............................. เลขประจําตัวประชาชน ......................................... สัญชาติ ....................
ออกให้ไว้ ณ วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..............

ลงชื่อ ...................................................
(................................................)
นายทะเบียนอําเภอ/ท้องถิ่น..........

ภาพผู้ได้รับการจัดทํา
ทะเบียนประวัติ

ภาพถ่ายผู้ได้รับการ
จัดทําทะเบียนประวัติ

หมายเหตุ
เมื่อบุคคลอายุครบ 5 ปี ให้ไปยื่นคําขอมีบัตรภายใน 60 วัน หากเกินระยะเวลาที่กําหนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียม

รูปถ่ายของผู้ขอลง
รายการสัญชาติไทย
ขนาด 4 x 6 ซ.ม.

รูปจากฐานข้อมูล

แบบคำร้องขอมีสัญชำติไทยตำมมำตรำ 19/2 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.กำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ประเภทผู้ยื่นคำร้อง
 เด็กหรือบุคคลที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง ซึ่งอยู่ในการอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
 เด็กหรือบุคคลที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง ซึ่งอยู่ในการอุปการะของสถานสงเคราะห์เอกชน
 เด็กหรือบุคคลที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง ซึง่ เคยอยู่ในการอุปการะของสถานสงเคราะห์
 เด็กหรือบุคคลที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง ซึ่งไม่เคยอยู่ในการอุปการะของสถานสงเคราะห์
เขียนที่ .........................................................
วันที่..........เดือน ................................พ.ศ. .....................
ข้าพเจ้าชื่อ............................................................................เลขประจาตัวประชาชน.................................................
วันเดือนปี เกิด........................................ อายุ...........ปี...........เดือน สัญชาติ...................... บิดาชื่อ...........................................
เลขประจาตัวประชาชน ..................................................... สัญชาติ ....................... มารดาชื่อ...................................................
เลขประจาตัวประชาชน ..................................................... สัญชาติ ....................... ที่อยู่อาศัย เลขที่....................หมู่ที่............
ตรอก/ซอย .............................ถนน ...............................ตาบล/แขวง .................................อาเภอ/เขต ....................................
จังหวัด ...................................... เป็นบ้านของ (ระบุชื่อ) ................................................................ หรือเป็นสถานสงเคราะห์
 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  ของเอกชน ชื่อสถานสงเคราะห์ ................................................................................
ก่อนมาอยู่บ้านหลังนี้เคยอาศัยอยู่ที่ใด (ระบุเลขทีบ่ ้าน หรือสถานสงเคราะห์ แล้วแต่กรณี) .......................................................
………………………………………………………………………………………… ขอยื่นคาร้องต่อนายทะเบียน ................................................
เพื่อขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา 19/2 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 ให้แก่
ตัวข้าพเจ้า
บุคคลอื่นซึ่งมีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าในฐานะ ...................................... ได้แก่
ชื่อ............................................................................เลขประจาตัวประชาชน....................................................................
วันเดือนปี เกิด...............................อายุ............ปี .........เดือน สัญชาติ..............................บิดาชื่อ...............................................
เลขประจาตัวประชาชน ..................................................... สัญชาติ ....................... มารดาชื่อ...................................................
เลขประจาตัวประชาชน ..................................................... สัญชาติ ....................... ที่อยู่อาศัย เลขที่....................หมู่ที่............
ตรอก/ซอย .............................ถนน ...............................ตาบล/แขวง .................................อาเภอ/เขต ....................................
จังหวัด ...................................... เป็นบ้านของ (ระบุชื่อ) ................................................................ หรือเป็นสถานสงเคราะห์
 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  ของเอกชน ชื่อสถานสงเคราะห์ ................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีแ่ จ้งไว้ข้างต้นทั้งหมดนั้นเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าผู้ขอสัญชาติไทย
ตามคาขอฉบับนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่จะได้สัญชาติไทย หากปรากฏว่ามีการปกปิดข้อเท็จจริงหรือผู้ขอสัญชาติไทย
เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์ซงึ่ เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้าพเจ้ายินยอมให้ยกเลิกเพิกถอนคาขอ
ฉบับนี้ และแก้ไขรายการสัญชาติให้กลับคืนสู่สถานะเดิมก่อนยืน่ คาร้อง และแจ้งความดาเนินคดีแก่ข้าพเจ้าได้
ลายพิมพ์

ลายพิมพ์

นิ ้วหัวแม่มือซ้ าย

นิ ้วหัวแม่มือขวา

ของผู้ขอ

ของผู้ขอ

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

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
1. ข้าพเจ้า ชื่อ................................................................. ตาแหน่ง..................................................................
ได้รับคาร้องขอสัญชาติไทยพร้อมพยานหลักฐาน เมื่อวันที่...........................................เวลา............................น.
2. ตรวจสอบหลักฐานเอกสารตามที่กรมการปกครองกาหนดแล้ว ผู้ขอมีหลักฐานเอกสารประกอบคาร้อง ได้แก่
1. รูปถ่าย ขนาด 4x6 ซม. จานวน 2 รูป

 2. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทร.13) หรือสาเนาทะเบียนประวัติ
3. บัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือ
เอกสารแสดงตน (กรณีผู้ขอสัญชาติไทยอายุต่ากว่า 5 ปีบริบูรณ์)
4. หนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้า (คนที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งแต่วัยเยาว์)
5. หลักฐานการรับตัวเด็กไว้ในการอุปการะของสถานสงเคราะห์
6. หลักฐานการศึกษา
7. หลักฐานการรักษาพยาบาล
8. หลักฐานการพ้นโทษคดีอาญา
9. หนังสือรับรองการทาคุณประโยชน์
10. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ..................................................................................... 
๓. สอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ ได้แก่
3.1 ชื่อ........................................................เลขประจาตัวประชาชน............................................
3.2 ชื่อ........................................................เลขประจาตัวประชาชน............................................ 
3.3 ชื่อ........................................................เลขประจาตัวประชาชน............................................
ควำมเห็นของนำยทะเบียนอำเภอ/นำยทะเบียนท้องถิ่น
 หลักฐานครบถ้วนและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่จะได้สัญชาติไทยตามมาตรา 19/2 วรรคสอง ฯลฯ
 ขาดคุณสมบัติที่จะได้สัญชาติไทย เนื่องจาก............................................................................................
และให้แจ้งผู้ยื่นร้องทราบหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 15 วัน
(ลงชื่อ).....................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง นายทะเบียนอาเภอ/ท้องถิ่น..................................................
ควำมเห็นของผู้มีอานาจพิจารณาคุณสมบัติ
 ผู้ร้องมีคุณสมบัติที่จะได้รับสัญชาติไทย
 ผู้ร้องขาดคุณสมบัติที่จะได้สัญชาติไทย เนื่องจาก.....................................................................................
(ลงชื่อ).....................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง ........................................................
คำสั่ง
 อนุมัติให้ได้สัญชาติไทย
 ไม่อนุมัติ และให้แจ้งผู้ร้องทราบ
(ลงชือ่ ).........................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง ............................................................

ใบรับคำร้องขอมีสัญชำติไทย

รูปถ่ายของผู้ขอลง
รายการสัญชาติไทย
ขนาด 4 x 6 ซ.ม.

ได้รับคาร้องขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา 19/2 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.
2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ของ ..............................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ............................................................ไว้แล้วเมื่อวันที่.....................................................
และอยู่ระหว่างการตรวจหลักฐานเพื่อพิสูจน์คุณสมบัติของผู้ร้องตามที่กฎหมายกาหนด
จึงออกใบรับให้ไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ หากพ้นกาหนดเวลา 60 วันนับแต่วันที่ได้ยื่นคาร้องพร้อมด้วย
พยานหลักฐานครบถ้วน ผู้ยื่นคาร้องยังไม่ได้รับแจ้งผลการดาเนินการจากสานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียน
ท้องถิ่นให้ติดต่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ณ สานักทะเบียนที่ยื่นคาร้องโดยตรง
(ลงชื่อ).........................................................เจ้าหน้าที่ ผู้รับคาร้อง
(......................................................)
ตาแหน่ง...........................................................

