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  เมือ่เราพูดถงึ “ทะเบยีนบา้น” ในประเทศ
ไทย เราหมายถงึ “ฐานขอ้มลูประเภทหนึ่งตาม
กฎหมายการทะเบยีนราษฎรไทย” ซึง่ใชบ้นัทกึ
บุคคลธรรมดาทีม่สีทิธอิาศยัในประเทศไทย 

ตามกฎหมายไทยว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
ทะเบยีนบา้นมอียู ่๒ ประเภท กล่าวคอื 

ประเภทแรก ก็คอื ทะเบยีนบ้านส าหรบัคนอยู่ถาวร 
(ท.ร.๑๔) ซึ่งอาจจะเป็นคนสัญชาติไทยซึ่งมีสิทธิ
อาศัยถาวรในประเทศไทยตามมาตรา ๓๔ แห่ง
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ หรอื

อาจจะเป็นคนต่างดา้วซึ่งมสีทิธอิาศยัถาวรในประเทศไทยตามมาตรา ๔๑, ๔๐, ๔๒, ๔๓, ๕๑ และ ๑๗ แห่ง
พ.ร.บ.คนเข้าเมอืง พ.ศ.๒๕๒๒ ในปจัจุบนั ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับทะเบียนบ้านส าหรบัคนอยู่ถาวร ก็คือ 
มาตรา ๓๖ แห่ง พ.ร.บ.การทะเบยีนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ ซึง่แก้ไขและเพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.การทะเบยีนราษฎร 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 

โดย งำนกฎหมำยและคดี ส ำนักงำนปลดั องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนแก้ว 
ศนูยข้์อมลูข่ำวสำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนแก้ว 

053 – 121585 ต่อ 43          053 - 121573 
 

 

                            กฎหมำยน่ำรู้ 

“ทะเบยีนบ้าน” ส าคญัไฉน???   

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


 
 

ประเภททีส่อง กค็อื ทะเบยีนบา้นส าหรบัคนอยู่ชัว่คราว (ท.ร.๑๓) ซึง่อาจจะเป็นคนต่างดา้วซึง่มสีทิธิ
อาศยัชัว่คราวในประเทศไทยตามมาตรา ๓๔, ๓๕ และ ๑๗ แห่งพ.ร.บ.คนเขา้เมอืง พ.ศ.๒๕๒๒  รวมตลอด
ถงึบุตรของคนต่างด้าวดงักล่าวที่เกดิในประเทศไทย  ในปจัจุบนัขอ้กฎหมายที่เกี่ยวกบัทะเบยีนบ้านส าหรบั
คนอยู่ถาวร คอื มาตรา ๓๘ วรรค ๑ แห่ง พ.ร.บ.การทะเบยีนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔  ซึง่แก้ไขและเพิม่เตมิโดย 
พ.ร.บ.การทะเบยีนราษฎร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
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ทะเบยีนบา้นเป็นเอกสารส าคญัอยา่งหนึ่งทีพ่วกเราตอ้งเคยท าส าเนา หรอืเซน็รบัรองความถูกตอ้งแลว้ส่ง

ใหธ้นาคาร หรอืหน่วยงานราชการต่างๆ อาจจะงงๆ ว่าเจา้ทะเบยีนบา้นนี่มนัส าคญัยงัไง และควรต้องจดัการ

อะไรกบัเอกสารตวันี้ มอีะไรกนับา้ง 

1. ทะเบียนบ้ำนเป็นเอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิใช่หรือไม่ 

ไม่ใช่ เพราะการได้มาซึ่งกรรมสทิธิน์ัน้จะไดม้าจากโฉนดทีด่นิ หรอืในกรณีคอนโดกต็้องม ี"หนังสอื

กรรมสทิธิห์้องชุด" ทะเบยีนบ้านเป็นเพยีงหลกัฐานแสดงเลขประจ าบ้าน และรายการของคนทัง้หมดที่อยู่ใน

บ้านนัน้เท่านัน้ (มาตรา 4 พ.ร.บ. การทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534) ดงันัน้การที่เรามชีื่อเป็นเจา้บ้าน หรอืผู้

อาศยัในทะเบยีนบ้านนัน้ ไม่สามารถใช้ยนืยนัความเป็นเจา้ของกรรมสทิธิข์องบ้านและคอนโดได้ คนที่เป็น

เจา้ของกรรมสทิธิจ์รงิๆ คอืคนทีม่ชีื่ออยูห่ลงัโฉนด หรอืหนงัสอืแสดงกรรมสทิธิห์อ้งชุดเท่านัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งโฉนดทีด่นิ และหนังสอืกรรมสทิธิห์อ้งชุด 
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2. ทะเบียนบ้ำนของ "คอนโด" แตกต่ำงจำกทะเบียนบ้ำนของ "บ้ำน" หรือไม่ 

ไม่แตกต่าง ทัง้บ้านและห้องคอนโดมเีล่มทะเบยีนบ้านเหมอืนกนั เพยีงแต่ในสมุดทะเบยีนบ้าน

ของคอนโดจะมกีารระบุลกัษณะทีอ่ยู่อาศยัเป็นประเภท "อาคารชุด" เอาไว ้โดยตวัอยา่งของทะเบยีนบา้นของ

บา้นและคอนโดมดีงันี้ 

 
3. ใช้ทะเบียนบ้ำนเป็นหลกัทรพัยค์ ำ้ประกนัได้หรือไม่ 

ไม่ได้ เพราะตามกฎหมายและหลกัเกณฑข์องกรมทีด่นิก าหนดไวว้่า มเีพยีงโฉนดทีด่นิ หรอื

หนังสอืกรรมสทิธิห์อ้งชุดเท่านัน้ทีส่ามารถใชจ้ดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนั (ประเภทจ านอง) ได ้ส่วน

ทะเบยีนบ้านเป็นเพยีงหลกัฐานแสดงเลขประจ าบ้านและรายการของคนทัง้หมดที่อยู่ในบ้านนัน้เท่ านัน้ ไม่

สามารถใชท้ านิตกิรรมจ านองเป็นประกนัใหธ้นาคาร และในทางปฏบิตัเิวลากู้ซือ้บา้นหรอืคอนโดกบัธนาคาร 

ธนาคารจะไมเ่กบ็ทะเบยีนบา้นจากเรา แต่จะเกบ็โฉนดทีด่นิ และหนงัสอืกรรมสทิธิห์อ้งชุดจากเราเท่านัน้ 

4. ทะเบียนบ้ำนสำมำรถปล่อยให้ว่ำงได้หรือไม่ (คือ ไม่มีช่ือทัง้เจ้ำบ้ำน และผูอ้ำศยั) 

 ได้ เราสามารถเลอืกได้ว่าจะยา้ยชื่อเขา้มาหรอืไม่ก็ได้ หรอืยา้ยชื่อคนอื่นเขา้มาก็ได้เช่นกนั 

แต่การย้ายชื่อซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสทิธิข์องบ้านหรอือาคารชุดเข้าในทะเบยีนบ้านนัน้ จะมผีลดตีามมา คอื 

หลกัจากมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้นครบ 1 ปี สามารถขายบา้น หรอือาคารชุดไดโ้ดยไม่ต้องเสยีภาษธีุรกจิเฉพาะ 

(ในอตัรา 3.3% ของราคาขาย หรอืราคาประเมนิ แล้วแต่ราคาใดสูงกว่ากนั) จะช าระเพยีงค่าอากรแสตมป์ 

0.5% และภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย (ถา้ม)ี เท่านัน้ แต่ถา้ปล่อยทะเบยีนบา้นว่างไว ้โดยไม่ยา้ยชื่อตวัเองเขา้ไป 

แลว้ต้องการขายบา้น อาคารชุด โดยไม่ตอ้งเสยีค่าภาษธีุรกจิเฉพาะ เราตอ้งถอือสงัหารมิทรพัยน์ัน้ๆ เกนิกว่า 

5 ปีขึน้ไป 
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5. มีบ้ำนหรือคอนโดหลำยหลงัควรจะท ำยงัไงกบัทะเบียนบ้ำน 

ปกตเิมือ่เราซือ้บา้น หรอืคอนโด เราจะไดเ้ล่มทะเบยีนบา้นทุกครัง้ เพราะฉะนัน้ หากมบีา้นหลาย

หลงั หรอืคอนโดหลายห้อง เราก็จะมทีะเบยีนบ้านหลายเล่ม ในทางปฏบิตัิเราสามารถเลอืกได้ว่า จะใส่ชื่อ

ตวัเองไว้ในทะเบยีนบ้านไหน แต่ได้เพยีงที่เดยีวเท่านัน้ จะใส่ชื่อ (ไม่ว่าในฐานะเจา้บ้านหรอืผู้อยู่อาศยั) ใน

ทุกๆ ทะเบียนบ้านไม่ได้ เพราะกฎหมายไม่อนุญาตให้คนๆ เดียวมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมากกว่าหนึ่ง

ทะเบยีนในเวลาเดยีวกนั เพราะจะท าใหม้ผีลกระทบต่อเรือ่งอื่นๆ ตามมา เช่น กระทบต่อบญัชรีายชื่อผูม้สีทิธิ ์

เลอืกตัง้ ที่ปกติเราจะเลอืกตัง้ได้แค่ในสถานที่เลอืกตัง้เดยีวตามที่อยู่ในทะเบยีนบ้าน ถ้ามชีื่ออยู่ในหลายๆ

ทะเบยีนบา้นกจ็ะท าใหเ้กดิปญัหาตามมา 

6. กำรเพ่ิมช่ือเดก็แรกเกิดเข้ำในทะเบียนบ้ำนต้องท ำอย่ำงไร 

สามารถท าได้โดยใหเ้จา้บา้น หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายไปด าเนินการทีส่ านักงานเขตหรอืทีว่่าการ

อ าเภอที่ผู้จะยา้ยเข้าในบ้านนัน้ตัง้อยู่ โดยกรอกค ารอ้งเกี่ยวกบัทะเบยีนราษฎรขอเพิม่ชื่อบุคคลในทะเบยีน

บา้น 

7. ทะเบียนบ้ำนหำยต้องท ำอย่ำงไร 

ในกรณีที่ทะเบียนบ้านฉบบัเจ้าบ้านสูญหาย ให้เจ้าบ้านหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมาย (กรณีได้รบั

มอบหมายให้แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มบตัรประจ าตวัประชาชนของเจ้าบ้าน และบตัรประจ าตวัของผู้

ได้รบัมอบหมาย) มายื่นค าร้องต่อนายทะเบียนของท้องที่ที่บ้านหรอืคอนโดหลงัดงักล่าวตัง้อยู่ โดยนาย

ทะเบียนผู้รบัแจ้งจะจดัท าส าเนาทะเบียนบ้านฉบบัเจ้าบ้านขึ้นใหม่โดยลงรายการในช่องบันทึกในส าเนา

ทะเบียนบ้านที่จดัท าขึ้นใหม่ว่า "แทนฉบับเดิมที่สูญหาย" และเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงจ านวน 20 บาท ทัง้นี้ในการด าเนินการดงักล่าวไมต่อ้งใชเ้อกสารใดของผูอ้าศยั 
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"เจา้บา้น" คอื ผูท้ีม่ชี ื่อเป็นหวัหน้าผูค้รอบครองบา้น ในฐานะเป็นเจา้ของ ผูเ้ช่า หรอืฐานะอื่นใดก็

ตาม ตามกฎหมายทะเบยีนราษฎรไดก้ าหนดใหเ้จา้บา้นมหีน้าทีต่อ้งแจง้ หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นไปแจง้

เรือ่งแทนต่อนายทะเบยีนในเรือ่งดงัต่อไปนี้   หากไมแ่จง้จะถอืว่ามคีวามผดิตามกฎหมาย 

7.1 การแจง้เกดิ เมือ่มคีนเกดิในบา้น ใหเ้จา้บา้น หรอืบดิามารดา (หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย) แจง้

ต่อนายทะเบยีนทอ้งถิน่ ภายใน 15 วนั นับแต่วนัเกดิ 

7.2 การแจง้ตาย เมือ่มคีนตายในบา้นใหเ้จา้บา้นเป็นผูแ้จง้ต่อนายทะเบยีนผูร้บัแจง้ของทอ้งทีท่ีม่ ี

คนตายภายใน 24 ชัว่โมง นับตัง้แต่เวลาตาย ในกรณทีีไ่มม่เีจา้บา้นใหผู้พ้บศพแจง้ภายใน 24 ชัว่โมง 

7.3 แจง้คนยา้ยออก - ยา้ยเขา้ เมือ่คนยา้ยเขา้ หรอืยา้ยออกใหเ้จา้บา้นแจง้ต่อนายทะเบยีนผู้รบั

แจง้ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีผู่น้ัน้ยา้ยเขา้ หรอืยา้ยออกจากบา้น 

7.4 แจง้ขอเลขหมายประจ าบา้น กรณรีือ้ถอนบา้นเดมิ และปลกูสรา้งบา้นใหม ่ใหเ้จา้บา้นแจง้ต่อ

นายทะเบยีนผูร้บัแจง้ เพื่อขอเลขหมายประจ าบา้นภายใน 15 วนั นบัแต่วนัสรา้งบา้นเสรจ็ โดยบา้นทีจ่ะขอ

เลขบา้น ตอ้งมลีกัษณะเป็นบา้นทีส่ามารถอยูอ่าศยัได้ 

8. จะย้ำยทะเบียนบ้ำนต้องท ำอย่ำงไร? 

วธิกีารทีง่่ายทีสุ่ดคอื "การแจง้ยา้ยปลายทาง"  หมายถงึ คนที่ยา้ยสามารถไปแจง้ยา้ยออก และ

ยา้ยเขา้ไปทีใ่หม่ได้ ณ ส านักทะเบยีนแห่งที่อยู่ใหม่ทีจ่ะยา้ยเขา้ โดยไม่ต้องเดนิทางกลบัไปแจง้ยา้ยออกจาก

ทะเบยีนบา้นเดมิ การแจง้ยา้ยปลายทางระหว่างส านักทะเบยีนในปจัจุบนันัน้เชื่อมโยงดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์

จงึสามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายในวนัเดยีว โดยมขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

8.1 คนที่จะแจ้งย้ายเข้า น าหลกัฐานไปยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ที่จะย้ายเข้า โดยใช้เอกสาร
ดงัต่อไปนี้ 

- ทะเบยีนบา้นของบา้น หรอืคอนโดทีจ่ะยา้ยเขา้ 
- บตัรประชาชนของเจา้บา้นทีจ่ะยา้ยเขา้อยู ่และของผูแ้จง้ยา้ย 
- หนังสอืยนิยอมให้เขา้อยู่ในบ้านของเจา้บ้าน (ในกรณีที่บ้าน หรอืคอนโดที่จะย้าย

เขา้ไปนัน้เป็นบา้น หรอืคอนโดทีเ่พิง่ซือ้มาใหมม่อืแรก ไมจ่ าเป็นตอ้งใชห้นงัสอืยนิยอมของเจา้บา้น) 
- หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิบ์า้น หรอืคอนโดนัน้ๆ เช่น สญัญาซือ้ขาย หรอืโฉนดทีด่นิ

ของบา้นใหม ่(ใชใ้นกรณทีีบ่า้น หรอืคอนโดทีจ่ะยา้ยเขา้ไปนัน้เป็นบา้น หรอืคอนโดทีเ่พิง่ซือ้มาใหม ่มอืหนึ่ง) 
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8.2 นายทะเบยีนจะตรวจสอบหลกัฐาน และลงรายการในใบแจ้งการยา้ยที่อยู่ โดยให้ผู้แจง้ลง
ลายมอืชื่อในช่องผูแ้จง้ยา้ยออก และช่องผูแ้จง้ยา้ยเขา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่ในบางกรณีอาจจะมขีัน้ตอนทียุ่่งยากกว่านัน้ เช่น เป็นบา้นมอืสอง และยงัมชีื่อของคนอื่นคา้ง

อยู่ในทะเบยีนบ้านของบ้านหลงันี้ วธิกีารคอืให้เราซึ่งจะเข้าไปเป็นเจ้าบ้านแจง้การย้ายออกของคนในบ้าน 

โดยระบุว่าไม่ทราบทีอ่ยู ่เพื่อใหน้ายทะเบยีนใส่ชื่อ และรายการผูน้ัน้เขา้ไปใน "ทะเบยีนบา้นกลาง" โดยอาศยั

เหตุผลว่า ผูม้ชีื่ออยู่ในบา้นนัน้ไดย้า้ยออกไปอยู่ทีอ่ื่นเกนิ 180 วนัแลว้ และเจา้บา้นไม่ทราบว่าผูน้ัน้ไปอยู่ทีใ่ด 

(ทะเบยีนบา้นกลางเป็นทะเบยีนของคนทีไ่ม่มชีื่อในทะเบยีนบา้นใดๆ เลย) 

 

 
 
 

 
  ทีม่า : 1. www.checkraka.com 

     2. www.gotoknow.org/posts/400323 

    
 

 


