
ทะเบียนราษฎร ทะเบียนท่ัวไป ทะเบียนบัตรฯ
ส านักทะเบียนอ าเภอ/ท้องถ่ิน

1 ทต.เจ้าเจ็ด พระนครศรีอยุธยา 27 ก.ค.-1 ส.ค. 2564 27 ก.ค.-1 ส.ค. 2564 รับเฉพาะ แจ้งเกิด-ตาย
2 ทต.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 23 ก.ค.-5 ส.ค. 2564 23 ก.ค.-5 ส.ค. 2564 รับเฉพาะ แจ้งเกิด-ตาย
3 ทม.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 23 ก.ค.-5 ส.ค. 64 - 23 ก.ค.-5 ส.ค. 64
4 ทม.บางย่ีโถ ปทุมธานี 27 ก.ค.-15 ส.ค. 2564 เพ่ือควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
5 ทม.ลาดสวาย ปทุมธานี 26-28 ก.ค. 2564 บุคลากร ติดเช้ือ ปิดท าความสะอาด กักตัว
6 อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 29-30 มิ.ย.64 29-30 มิ.ย.64 29-30 มิ.ย.64
7 อ.เก้าเล้ียว นครสวรรค์ วันท่ี 27 - 28 ก.ค. 64 ปิดทุกทะเบียน
8 อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา จนท.อยู่ในกลุ่มเส่ียง กักตัว สังเกตุอาการ
9 อ.ธัญบุรี ปทุมธานี รับเฉพาะ แจ้งเกิด-ตาย คัดรับรอง ท าบัตรคร้ังแรก หาย หมดอายุ และบัตรช ารุด วันละ 20 ราย
10 อ.ปากเกร็ด นนทบุรี รับเฉพาะ แจ้งเกิด-ตาย จ าเป็นเร่งด่วนโทร 025830234 ต่อ 201
11 อ.เปือยน้อย ขอนแก่น บริการเฉพาะ แจ้งเกิด, แจ้งตาย วันท่ี 8 - 16 ก.ค. 64
12 อ.มายอ ปัตตานี
13 อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 28-30 มิ.ย.64 28-30 มิ.ย.64 28-30 มิ.ย.64
14 อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 20-23 ก.ค.64 20-23 ก.ค. 64 20-23 ก.ค.64
15 อ.เมืองสุโขทัย สุโขทัย วันท่ี 23 - 28 ก.ค. 64 ปิดทุกทะเบียน
16 อ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
17 อ.แม่สอด ตาก วันท่ี 19 - 30 ก.ค. 64 ปิดทุกทะเบียน
18 อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี รับเฉพาะ แจ้งเกิด-ตาย คัดรับรอง
19 อ.วชิรบารมี พิจิตร วันท่ี 19 ก.ค. - จนกว่าสถานการณ์ จะคล่ีคลาย
20 อ.แว้ง นราธิวาส
21 อ.แวงน้อย ขอนแก่น บริการเฉพาะ แจ้งเกิด, แจ้งตาย วันท่ี 15-28 ก.ค. 64
22 อ.สามโคก ปทุมธานี รับเฉพาะ แจ้งเกิด-ตาย คัดรับรอง
23 อ.สายบุรี ปัตตานี
24 อ.สีชมพู ขอนแก่น บริการเฉพาะ แจ้งเกิด, แจ้งตาย วันท่ี 26 - 2 ส.ค. 64 (เดิมแจ้งปิด 2-9 ก.ค. )
25 อ.หนองบัว นครสวรรค์ วันท่ี 27 - 28 ก.ค. 64 ปิดทุกทะเบียน

อ าเภอย้ิม
1 จุดบริการเคาน์เตอร์อ าเภอ..ย้ิม ณ อบต.แม่ต่ืน (อ าเภออมก๋อย) เชียงใหม่
2 ศูนย์บริการร่วมเซ็ลทรัลมหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 10 พ.ค.64 เป็นต้นไป - 10 พ.ค.64 เป็นต้นไป
3 ศูนย์บริการร่วมเซ็ลทรัลศาลายา อ.สามพราน นครปฐม - - 18 เม.ย.64 เป็นต้นไป
4 ห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซีสาขาศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ต้ังแต่วันท่ี 24 ก.ค.2564 - 8 ส.ค.2564 - ต้ังแต่วันท่ี 24 ก.ค.2564 - 8 ส.ค.2564
5 อ.ย้ิม ห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี ก าแพงเพชร วันท่ี 20 - 31 ก.ค. 64
6 อ.ย้ิม ห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี นครสวรรค์
7 อ.ย้ิม..เกาะพีพี กระบ่ี ปิดเน่ืองจากสถานการณ์โควิดในพ้ืนท่ีรุนแรง

ต้ังแต่วันท่ี 20 ก.ค - 2 ส.ค 64

24-30 ก.ค. 2564

ปิดบริการต้ังแต่วันท่ี 26 ก.ค. 64 - 2 ส.ค. 2564

วันท่ี 19 ก.ค. - จนกว่าสถานการณ์ จะคล่ีคลาย

ต้ังแต่วันท่ี 20 ก.ค - 2 ส.ค 64

23 ก.ค.-5 ส.ค. 2564

ปิดบริการอย่างไม่มีก าหนด (ปิดต้ังแต่ 5 มี.ค. 64 เป็นต้นมา)

27 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป

ต้ังแต่วันท่ี 20 ก.ค - 2 ส.ค 64

1- พ.ค. 64 จนกว่าสถานการณ์โควิดจะคล่ีคลาย
วันท่ี 5 พ.ค. - จนกว่าสถานการณ์โควิด 19 จะคล่ีคลาย

แบบส ารวจการปิดให้บริการงานทะเบียน (ส านักทะเบียนอ าเภอและอ าเภอย้ิม) ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

27-30 ก.ค. 2564
27 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป จ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการ

ล าดับท่ี ส านักทะเบียน จังหวัด
ปิดให้บริการงานทะเบียน (กรุณาระบุวันเดือนปีท่ีปิดให้บริการ เช่น 1 - 18 พ.ค. 64)

1/2



ทะเบียนราษฎร ทะเบียนท่ัวไป ทะเบียนบัตรฯ

แบบส ารวจการปิดให้บริการงานทะเบียน (ส านักทะเบียนอ าเภอและอ าเภอย้ิม) ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

หมายเหตุล าดับท่ี ส านักทะเบียน จังหวัด
ปิดให้บริการงานทะเบียน (กรุณาระบุวันเดือนปีท่ีปิดให้บริการ เช่น 1 - 18 พ.ค. 64)

8 อ.ย้ิม..เซนทรัลนคร นครศรีธรรมราช ปิดเน่ืองจากสถานการณ์โควิดในพ้ืนท่ีรุนแรง
9 อ.ย้ิม..เซนทรัลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ปิดเน่ืองจากสถานการณ์โควิดในพ้ืนท่ีรุนแรง
10 อ.ย้ิม..บ๊ิกซี ชุมพร ปิดเน่ืองจากสถานการณ์โควิดในพ้ืนท่ีรุนแรง
11 อ าเภอย้ิม บ๊ิกซี ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 21 ก.ค. - 2 ส.ค.64 - -
12 อ าเภอย้ิมบ๊ิกซี อ.เมืองนครปฐม นครปฐม - - 11 ม.ค.64 เป็นต้นไป
13 อ าเภอย้ิมบ๊ิกซี อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 5 ก.ค.64 จนกว่าจะมีค าส่ังเปล่ียนแปลง - 5 ก.ค.64 จนกว่าจะมีค าส่ังเปล่ียนแปลง เร่ิมเปิดบริการ 28 มิ.ย.64

ปิดเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ เร่ิมเสาร์ท่ี 8 พ.ค. 64 จนกว่าสถานการณ์โควิดจะคล่ีคลาย

1- พ.ค. 64 จนกว่าสถานการณ์โควิดจะคล่ีคลาย
3 พ.ค.64 -1 มิ.ย. 64
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