
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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 
 
 

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง 
ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. ๒๕๓๘๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๑) วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียน

ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง วางระเบียบการจัดทําทะเบียนราษฎรไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียน

ราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘” 
 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้ต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ระบบการประมวลผลข้อมูลการทะเบียน

ราษฎรด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ข้อ ๔  สํานักทะเบียนใดที่ผู้ อํานวยการทะเบียนกลาง ประกาศให้ปฏิบัติงาน

ทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ระเบียบนี้ 
 
ข้อ ๕  การจัดทําทะเบียนราษฎรในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ดําเนินการด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ 
๑. การออกหลักฐานการแจ้ง 
๒. การจัดทําทะเบียนราษฎร 
๓. การควบคุมทะเบียนราษฎร 
๔. การสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร 
 
ข้อ ๖  การจัดทําทะเบียนบ้านสําหรับสํานักทะเบียน ให้จัดทําไว้ด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์และให้จัดเก็บทะเบียนบ้านฉบับเดิมไว้เป็นเอกสารเพื่อการอ้างอิง 
ให้นายทะเบียนจัดทําสําเนาทะเบียนบ้านฉบับใหม่ให้แก่เจ้าบ้าน พร้อมเรียกสําเนา

ทะเบียนบ้านฉบับเดิมคืน 
เมื่อจัดทําสําเนาทะเบียนบ้านด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ให้นายทะเบียนลงชื่อ 

พร้อมวัน เดือน ปีที่จัดทํากํากับไว้ในหน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน และลงชื่อกํากับรายการบุคคลในบ้าน
ทุกคนที่พิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในหน้ารายการบุคคลด้วย โดยหมายเหตุในช่อง “มาจาก” ว่า 
“ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร” 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๘๔ ง/หน้า ๗/๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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  การแก้ไขปรับปรุงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร รวมทั้งสําเนาให้
ดําเนินการด้วยวิธีขีดฆ่าข้อความรายการเดิม แล้วเขียนข้อความใหม่ด้วยหมึกสีแดง พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อนายทะเบียนกํากับไว้ 

 
ข้อ ๘  การส่งรายงานตามข้อ ๕ ให้สํานักทะเบียนรวบรวมส่งสํานักทะเบียนกลางให้

เสร็จสิ้นในแต่ละวันด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 
ข้อ ๙  เอกสารหลักฐานตามข้อ ๘ เมื่อสํานักทะเบียนจัดส่งรายงานด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ แล้วให้จัดเก็บไว้เป็นเอกสารเพื่อการอ้างอิง 
 
ข้อ ๑๐  ให้สํานักทะเบียนกลางดําเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

ตามท่ีสํานักทะเบียนจัดส่งรายงานตามข้อ ๘ 
 
ข้อ ๑๑  เมื่อสํานักทะเบียนได้รับรายงานการปรับปรุงฐานข้อมูลหรือรายงานการ

ทักท้วงจากสํานักทะเบียนกลาง ให้นายทะเบียนตรวจสอบและหรือปรับปรุงแก้ไข แล้วลงลายมือชื่อ
รับรองในแบบรายงานและเก็บไว้เป็นเอกสารเพื่อการอ้างอิง 

 
ข้อ ๑๒  เมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้อง หรือคําขอ หรือรับแจ้ง หากพิจารณาเห็นว่า

รายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือหลักฐานของสํานักทะเบียนไม่ตรงกับรายการในทะเบียน
บ้านที่จัดทําด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้ยึดถือรายการในทะเบียนบ้านที่จัดทําด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เป็นหลัก 

หากผู้ร้องยืนยันว่ารายการในเอกสารทะเบียนราษฎรที่นํามาแสดงถูกต้องโดยมี
หลักฐานให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงรายการในทะเบียนบ้านที่จัดทําด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงกับรายการในเอกสารดังกล่าว โดยไม่ต้องยื่นคําร้องขอแต่อย่างใด และให้สําเนา
เอกสารการแก้ไขเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง 

ในการรับแจ้ง หรือการจัดทําทะเบียน หากปรากฏว่าไม่พบรายการบุคคลดังกล่าวใน
ทะเบียนบ้านที่จัดทําด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้รับแจ้งและปรับปรุงทะเบียนตามหลักฐานที่ผู้แจ้ง
แสดง 

 
ข้อ ๑๓  แบบพิมพ์การทะเบียนราษฎร ให้ใช้แบบพิมพ์ตามท่ีกําหนดท้ายระเบียบนี้ 
 
ข้อ ๑๔  สําเนาทะเบียนบ้านที่ยังไม่ได้จัดทําด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามระเบียบนี้ 

ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่านายทะเบียนจะจัดทําให้ใหม่ 
 
ข้อ ๑๕  กรณีที่ข้อมูลรายการของทะเบียนบ้านที่จัดทําไว้ในระบบคอมพิวเตอร์มี

รายการไม่ตรงกับทะเบียนบ้านของสํานักทะเบียน ให้นายทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
รายการของทะเบียนบ้านที่จัดทําไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับทะเบียนบ้านของสํานักทะเบียน 
โดยไม่ต้องให้ผู้ร้องยื่นคําขอแต่อย่างใด 



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 ๑๖  ให้นายทะเบียนอําเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ซึ่งได้ปฏิบัติงานการ

ทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามระเบียบนี้ จัดทํารายงานตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้ 
เสนอนายอําเภอตรวจสอบในแต่ละวันทําการ ทุกวัน และหากนายอําเภอได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า มี
รายการใดที่จัดทําไว้ไม่ถูกต้องให้สั่งแก้ไขทันที 

 
ข้อ ๑๗  ให้ใช้ระเบียบนี้ควบคู่กับระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทํา

ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
ข้อ  ๑๘   การจัดทําทะเบียนราษฎรด้ วยระบบคอมพิว เตอร์ ในส่ วนที่ อยู่

นอกเหนือจากที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้รายงานผู้อํานวยการทะเบียนกลางสั่งการเฉพาะกรณี 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ชูวงศ์  ฉายะบุตร 

ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง 



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 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. แบบคําร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ หรือจําหน่ายเกี่ยวกับบุคคลใน
ทะเบียนบ้าน (ท.ร.97 ข.) 

๒. แบบการให้เลขประจําตัวประชาชนแก่บุคคลประเภท สําหรับบุคคลท่ีได้รับการ
เพิ่มช่ือ ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.98) 

๓. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ 
๔. มรณบัตร 
๕. สูติบัตร 
๖. แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร จากฐานข้อมูลการทะเบียน (ท.ร.14/1)  
๗. แบบคําร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ หรือจําหน่ายเกี่ยวกับบ้านใน

ทะเบียนบ้าน (ท.ร.97 ค.) 
๘. สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) 
๙. สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) 
๑๐. คําร้องขอเพิ่มช่ือเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.96) 

 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นันทนา/ผู้จัดทํา 
๘  กันยายน ๒๕๔๙ 

 
ปริญสินีย์/ปรบัปรุง 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 


