


ประกาศส านักทะเบียนกลาง 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การจดัตัง้  ยุบหรือควบรวมส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบยีนท้องถิน่ 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

ตามที่ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจัดตั้ง  ยุบหรือควบรวมส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านัก
ทะเบียนท้องถิ่นไว้แล้ว  ตามประกาศส านักทะเบียนกลาง  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดตั้ง  ยุบหรือควบรวม
ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่น  ลงวันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  นั้น 

เพ่ือให้การจัดตั้ง  ยุบหรือควบรวมส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นเป็นไปด้วย
ความเหมาะสม  มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  อาศัยอ านาจตามความ  
ในมาตรา  8/1  และมาตรา  8/2  แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  2534   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551  และมาตรา  32  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2545  ผู้อ านวยการทะเบียนกลางออกประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง  ยุบหรือควบรวมส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่น  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า  “ประกาศส านักทะเบียนกลาง  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดตั้ง   
ยุบหรือควบรวมส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศส านักทะเบียนกลาง  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดตั้ง  ยุบหรือควบรวม

ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่น  ลงวันที่  18  กันยายน  พ.ศ.  2552  และให้ใช้
ประกาศฉบับนี้แทน 

ข้อ ๔ การจัดตั้งส านักทะเบียนอ าเภอ  ให้มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอนั้นต้องมีจ านวนราษฎรตามหลักฐานทะเบียนบ้านและทะเบียน

ประวัติรวมกันไม่น้อยกว่า  ๑๕,๐๐๐  คน  โดยจ านวนราษฎรของส านักทะเบียนอ าเภอเดิมที่อ าเภอ 
หรือกิ่งอ าเภอนั้นเคยอยู่ในเขตพ้ืนที่ต้องมีจ านวนราษฎรตามหลักฐานทะเบียนบ้านและทะเบียนประวัติ
รวมกันคงเหลือไม่น้อยกว่า  ๑๕,๐๐๐  คน  หรือ 

(๒) ส านักทะเบียนที่จัดตั้งใหม่ต้องมีระยะทางตามถนนสายหลักอยู่ห่างจากส านักทะเบียน
อ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นที่มีระบบปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยคอมพิวเตอร์ออนไลน์   
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  กิโลเมตร 

เมื่อครบหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ใน  (๑)  หรือ  (๒)  แล้ว  ให้นายทะเบียนอ าเภอของ 
ส านักทะเบียนอ าเภอเดิมเสนอความเห็นให้นายทะเบียนจังหวัดพิจารณา  แล้วให้นายทะเบียนจังหวัด  
เสนอความเห็นให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางพิจารณา 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๕ การจัดตั้งส านักทะเบียนท้องถิ่น  ให้มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) ท้องถิ่นที่จัดตั้งส านักทะเบียนใหม่ต้องมีจ านวนราษฎรตามหลักฐานทะเบียนบ้าน 

และทะเบียนประวัติรวมกันไม่น้อยกว่า  5 ,๐๐๐  คน  โดยจ านวนราษฎรของส านักทะเบียนอ าเภอ   
หรือส านักทะเบียนท้องถิ่นเดิมที่ท้องถิ่นนั้นเคยอยู่ในเขตพ้ืนที่ต้องมีจ านวนราษฎรตามหลักฐานทะเบียนบ้าน 
และทะเบียนประวัติรวมกันคงเหลือไม่น้อยกว่า  5,๐๐๐  คน   

(2) ท้องถิ่นที่จะจัดตั้งส านักทะเบียนขึ้นใหม่ต้องมีรายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุนตั้งแต่   
15  ล้านบาท  ขึ้นไป 

(3) มีส านักงานที่มีพ้ืนที่เพียงพอ  เหมาะสม  และมีความมั่นคงแข็งแรง  มีวัสดุ  อุปกรณ์  
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน  และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมส าหรับการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน 

(4) มีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานประจ าที่ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญงานขึ้นไป   
หรือต าแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าที่พร้อมจะแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น 

(5) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานตาม  (4)  จะต้องเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรมาแล้ว  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  6  เดือน  หรือผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้านการทะเบียนตามท้ายประกาศ 

(6) ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นนั้น 
เมื่อครบหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ใน  (1)  ถึง  (6)  แล้ว  ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือ   

นายทะเบียนท้องถิ่นเขต  ของส านักทะเบียนอ าเภอเดิมหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตเดิม   
เสนอความเห็นให้นายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณีพิจารณา   
แล้วให้นายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร  เสนอความเห็นให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลาง
พิจารณา 

ข้อ ๖ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการประชาชน  ผู้อ านวยการทะเบียนกลาง
อาจยกเว้นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบางประการในการจัดตั้งส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียน
ท้องถิ่นได้  ทั้งนี้  ตามความเห็นของคณะกรรมการที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบและประเมินความพร้อมของอ าเภอ  กิ่งอ าเภอ  และท้องถิ่นที่ประสงค์จะขอจัดตั้งส านักทะเบียน 

ข้อ ๗ ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดตั้งแล้ว  หากมี
องค์ประกอบไม่ครบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ  4  หรือข้อ  5  (๑)  ถึง  (6)  แล้วแต่กรณี   
และได้รับความเห็นชอบจากส านักทะเบียนจังหวัดหรือส านักทะเบียนกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณีให้ยุบ
หรือควบรวมส านักทะเบียนดังกล่าว  ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
และประเมินความพร้อมของส านักทะเบียนนั้นเพ่ือเสนอความเห็นอีกครั้ง  หากความเห็นสอดคล้อง  
ในแนวทางเดียวกัน  ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางประกาศยุบหรือควบรวมส านักทะเบียนนั้นกับ  
ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นที่มีเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  โดยให้พิจารณาความสะดวก  
ของประชาชนในการขอรับบริการเป็นส าคัญ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๘ ให้รองอธิบดีกรมการปกครอง  ในฐานะรองผู้อ านวยการทะเบียนกลาง  เป็นผู้รักษาการ  
ตามประกาศนี้   มีอ านาจในการวินิจฉัยตีความและพิจารณาข้อหารือในส่วนที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้ 
เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  27  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

ธนาคม  จงจิระ 
ผู้อ านวยการทะเบียนกลาง 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๖๕



เอกสารแนบท้าย  

ประกาศส านักทะเบียนกลาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ง ยุบหรือควบรวมส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2564 
________________________________ 

 

 การอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้านการทะเบียน ให้หมายถึง การอบรมตามที่กรมการปกครอง
ก าหนด โดยมีเนื้อหาวิชาตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกฎหมายอ่ืน    
ที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียน โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม ดังนี้ 

1. กฎหมายและระเบียบว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ไม่น้อยกว่า  9  ชั่วโมง  
2. กฎหมายและระเบียบว่าด้วยสัญชาติและสถานะบุคคล ไม่น้อยว่า 3 ชั่วโมง 

 3. กฎหมายและระเบียบว่าด้วยทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล ค าน าหน้านาม และทะเบียน
พินัยกรรม ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 
 4. กฎหมายและระเบียบว่าด้วยงานบัตรประจ าตัวประชาชน ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 
 5. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองส าหรับงานทะเบียน ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 
 6. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ไม่น้อยกว่า 
3 ชั่วโมง 

 จากนั้นให้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานด้านการทะเบียน ณ ส านักทะเบียนอ าเภอที่ส านักทะเบียน
ท้องถิ ่นนั ้นตั ้งอยู ่ เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยให้นายทะเบียนอ าเภอเป็นผู้รับรองการฝึกปฏิบัติงานด้าน     
การทะเบียน  

 ทั้งนี้ การอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้านการทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการอบรม
งานด้านการทะเบียนตามหลักสูตรที่กรมการปกครองได้ด าเนินการ ก่อนที่ประกาศส านักทะเบียนกลางฯ ฉบับนี้
บังคับใช้ด้วย 

 กรณีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนต้องการจัดการอบรม และ          
ฝึกปฏิบัติงานด้านการทะเบียน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการขอจัดตั้งส านักทะเบียนท้องถิ่นตามประกาศส านัก
ทะเบียนกลางฯ ฉบับนี้ จะต้องมีเนื้อหาวิชาตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กรมการปกครองก่อน 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
จ านวน รายได้ของเทศบาล สถานท่ีให้บริการ จนท.ปฏิบัติงาน สภาท้องถ่ิน งบประมาณในการจัดหา งบประมาณค่าบ ารุงรักษา วงจรส่ือสาร เคร่ืองปรับอากาศ

ประชากร (ไม่รวมเงินอุดหนุน) ประชาชน ทะเบียนราษฎร ให้ความเห็นชอบ ระบบคอมพิวเตอร์/ส่ือสาร ระบบคอมพิวเตอร์/ส่ือสาร (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) (มี/ไม่มี)
(คน) (บาท) (เหมาะสม/ไม่เหมาะสม) (คน) (ผ่าน/ไม่ผ่าน) (บาท) (บาท)

การเกิด การตาย ย้ายเข้า ย้ายออก ... ... รวมจ านวนคนต่อปี
(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)

ลงช่ือ...........................................................ผู้กรอกข้อมูล ความเห็นของนายอ าเภอ ความเห็นเพ่ิมเติม
      (                                  ) ....................................................................................................... .......................................................................................................
ต ำแหน่ง........................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ....................................................................................................... .......................................................................................................
ลงช่ือ...........................................................ผู้ตรวจสอบ ลงช่ือ...........................................................ผู้ให้ควำมเห็นชอบ ลงช่ือ...........................................................ผู้พิจำรณำ
      (                                  )       (                                  )       (                                  )
นำยทะเบียนท้องถ่ินเทศบำล...................................... นำยอ ำเภอ..................................................................... ปลัดจังหวัด.....................................................................

ปี พ.ศ.

(5)
จนท.ผ่านการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงาน

จนท.ปฏิบบัติงานทะเบียนราษฎร
(ผ่าน/ไม่ผ่าน)......(คน)

แบบส ารวจความพร้อมของส านักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลท่ีขอเปิดให้บริการด้านทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
โดยใช้งบประมาณตนเอง

ส านักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาล.......................................................................................รหัสส านักทะเบียน.............................อ าเภอ.....................................จังหวัด.....................................
เขตพ้ืนท่ีศูนย์บริหารการทะเบียนภาค.............(จังหวัด............................)เปล่ียนแปลงฐานะมาจาก............................เม่ือวันท่ี..........เดือน......................พ.ศ.................

ปริมาณการติดต่อขอรับบริการด้านการทะเบียนราษฎร ย้อนหลัง 3 ปี (แยกเป็นแต่ละประเภท ท.ร.)
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คำอธิบายการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจความพร้อมของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล 
ที่ขอเปิดให้บริการด้านทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

โดยใช้งบประมาณตนเอง 
……………………………………………………………… 

 
ช่องที่ 1 
 
ช่องที่ 2 
 
ช่องที่ 3 
 
 
ช่องที่ 4 
 
 
 
 
 
 
ช่องที่ 5 
 
 
 
ช่องที่ 6 
 
ช่องที่ 7 
 
 
 
ช่องที่ 8 
 
 
ช่องที่ 9 
 
ช่องที่ 10 

จำนวนประชากรในเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล (ข้อมูลปัจจุบัน) 
 
รายได้ของเทศบาล (ไม่รวมเงินอุดหนุน) ของปีที่ผ่านมา 
 
สถานที่ในการให้บริการประชาชนมีความเหมาะสมในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์/สื่อสาร  
เป็นอาคารถาวร มีขนาดกว้างขวางเพียงพอ ไม่แออัด (ให้ถ่ายรูปสถานที่มาประกอบแบบสำรวจฯ ด้วย) 
 
เจ้าหน้าที่ท่ีสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลแต่งตั้งให้รับผิดชอบงานด้านทะเบียนราษฎร 
ทั้งนี้ ได้กำหนดอัตราส่วนจำนวนเจ้าหน้าที่ต่อจำนวนประชากร ดังนี้ 
     - จำนวนประชากร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 คน   ต่อเจ้าหน้าที่ 2 คน 
     - จำนวนประชากร ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 คน      ต่อเจ้าหน้าที่ 3 คน 
     - จำนวนประชากร ตั้งแต่ 20,001 - 40,000 คน      ต่อเจ้าหน้าที่ 4 คน 
     - จำนวนประชากร ตั้งแต่ 40,001 คนขึ้นไป             ต่อเจ้าหน้าที่ 5 คน 
 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนราษฎรเคยผ่านการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้านการทะเบียนตามท้ายประกาศ
สำนักทะเบียนกลาง แล้วหรือไม่ 
 
สภาท้องถิ่นนั้นให้ความเห็นชอบ แล้วหรือไม่ 
 
งบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์/สื่อสาร ในการให้บริการประชาชน จะต้องตั้ง
งบประมาณสำหรับการนี้จากรายการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 
ในหนังสือฉบับนี้ 
 
งบประมาณค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์/สื่อสาร ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป เป็นวงเงินปีละ
ประมาณ 10% ของมูลค่าท้ังหมดของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบฯ 
 
วงจรสื่อสาร เป็นแบบ Leased Line หรือ IP-VPN 
 
เครื่องปรับอากาศ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งควบคุม
อุณหภูมิ เพ่ือยืดอายุการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์/สื่อสาร ให้มีความเสถียรมากที่สุด 
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น้อยกว่าหรือเท่ากับ
10,000

10,001 - 20,000 20,001 - 40,000 40,000 ข้ึนไป

จ านวนชุด จ านวนชุด จ านวนชุด จ านวนชุด
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 MDES. ข้อ 33 1 1 1 1
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 MDES. ข้อ 7 2 3 4 5
3. เคร่ืองพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook Printer) สืบค้นราคาท้องตลาดของผู้ค้า จ านวน ๓ ราย 1 1 1 2

หรือเคยจัดซ้ือในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี
4. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2 MDES. ข้อ 46 2 3 4 5
5. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) MDES. ข้อ 59 4 6 8 10
6. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารศูนย์บริการ แบบท่ี 1 MDES. ข้อ 56 2 3 4 5
7. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA MDES. ข้อ 65 1 1 2 2
8. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิ MDES. ข้อ 70 2 3 4 5
    การใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
    ตามกฎหมาย

หมายเหตุ 1. MDES. หมายถึง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ก าหนดโดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
            2. รายการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย ดังน้ี
               - ค่าบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ต้ังแต่ปีท่ี 2 เป็นต้นไป ในอัตราประมาณ 10% ของมูลค่าระบบคอมพิวเตอร์
               - ค่าเช่าวงจรส่ือสาร (ข้ึนอยู่กับราคาในแต่ละพ้ืนท่ี)
               - ค่าวัสดุแบบพิมพ์
               - ค่าติดต้ังและอุปกรณ์เพ่ิมเติมตามหน้างาน เช่น ระบบไฟฟ้า เป็นต้น
               - ค่าบริการอ่ืน ๆ เช่น Service On Site เป็นต้น

รายการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
ส าหรับส านักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลท่ีขอเปิดให้บริการด้านทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์

หมายเหตุรายการ
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐาน

จ านวนประชากร (คน)


