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ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง
วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๑) วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ผูอํานวยการทะเบียนกลางวางระเบียบการจัดทําทะเบียนราษฎรไวดังตอไปนี้
สวนที่ ๑
บททั่วไป
ตอนที่ ๑
การบังคับใชและนิยามศัพท
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๕”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชตั้งแตวันที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอและผูอาํ นวยการเขต
ในกรุงเทพมหานคร
“บานเลขที่” หมายความวา เลขประจําบานซึ่งนายทะเบียนกําหนดใหบานแตละหลัง
“เด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กออน” หมายความวา เด็กเกิดใหมที่มีอายุไมเกิน ๒๘ วัน
“การแจงการเกิดเกินกําหนด” หมายความวา การแจงเกิดตอนายทะเบียนผูรับแจง เมื่อพนเวลา
ที่กฎหมายกําหนด
“การแจงการตายเกินกําหนด” หมายความวา การแจงตายตอนายทะเบียนผูรับแจง เมื่อพนเวลา
ที่กฎหมายกําหนด
“การแจงการยายที่อยูปลายทาง” หมายความวา การแจงยายที่อยูโดยผูยายที่อยู ตอนายทะเบียน
ผูรับแจงแหงทองที่ที่ไปอยูใหม
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“คนตางทองที่” หมายความวา คนที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานของสํานักทะเบียนอื่น
“คนในทองที่” หมายความวา คนที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานของสํานักทะเบียน
แหงทองที่นั้น
“เพิ่มชื่อ” หมายความวา การเพิ่มชื่อและรายการของบุคคลในทะเบียนบาน หรือทะเบียนบานกลาง
“บิดา” หมายความวา บิดาตามความเปนจริง
“ผูแจง” หมายความวา ผูมีหนาที่แจงตามที่กฎหมายกําหนดไว
ขอ ๔ หามมิใหนายทะเบียนเรียกหลักฐานประกอบการแจงนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้และนายทะเบียนอาจจะเรียกหลักฐานนอยกวาที่กําหนดไวใ นระเบียบนี้ก็ได หากเห็น วา
หลักฐานที่นํามาแสดงเพียงพอแกการวินิจฉัย
กรณีที่น ายทะเบียนหรือนายอําเภอไมสามารถดําเนินการตามความประสงคของผูแ จงหรือ
ผูรองได ใหแจงผูแจงหรือผูรองทราบพรอมเหตุผลที่ไมอาจดําเนินการได
ตอนที่ ๒
เจาบานและการมอบหมาย
ขอ ๕ บุคคลที่จะทําหนาที่เปนเจาบาน ใหนายทะเบียนผูรับแจงพิจารณาตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหพิจารณาจากทะเบียนบานวาไดมีการระบุใหผูใดทําหนาที่เปนเจาบานกอน
(๒) หากบุ ค คลตาม (๑) ไม ส ามารถปฏิ บั ติ กิ จ การได ให พิ จ ารณาบุ ค คลอื่ น ซึ่ ง มี ชื่ อ
ในทะเบียนบาน ทําหนาที่เปน เจาบานแทน โดยใหบัน ทึกถอยคําใหไดขอเท็จจริงวาบุคคลดังกลาว
เปนผูมีหนาที่ดูแลบานแทน เจาบานในขณะนั้น
(๓) บุ ค คลซึ่ ง มี ชื่ อ ในทะเบี ย นบ า นเป น ผู เ ยาว ห รื อ เป น คนเสมื อ นไร ค วามสามารถ
ใหผูปกครองตามที่กฎหมายกําหนดเปนผูทําหนาที่เจาบานแทน เวนแตจะพิจารณาเห็นวาผูเยาวหรือ
คนเสมือนไรความสามารถ สามารถทําหนาที่ดังกลาวได ก็ใหทําหนาที่เปนเจาบานได
(๔) บ า นว า งให บุ ค คลซึ่ ง ครอบครองบ า นในขณะนั้ น ไม ว า จะครอบครองในฐานะใด
ใหบุคคลดังกลาวทําหนาที่เปนเจาบาน โดยใหตรวจสอบหรือสอบถามใหไดขอเท็จจริงวาเปนผูมีหนาที่
ครอบครองดูแลบานในขณะนั้น
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ขอ ๖ กรณีผูมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน ซึ่งรายการในชองสถานภาพมิไดระบุ
วาเปน เจาบ าน ประสงคจะทําหนาที่ เปน เจา บานเพื่อ ดําเนิน การแจงตามกฎหมายใหน ายทะเบีย น
ดําเนินการ ดังนี้
(๑) สอบถามถึงสาเหตุหรือเหตุผลความจําเปนและบันทึกไวเปนหลักฐาน
(๒) เรียกสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานของผูแจง
(๓) บัตรประจําตัวของผูแจงที่จะทําหนาที่เปนเจาบาน
เมื่อไดหลักฐานขางตนครบถวนแลว ใหนายทะเบียนดําเนินการใหตามที่แจงในฐานะเปนเจาบาน
ขอ ๗ กรณีผูที่ไมมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานประสงคจะทําหนาที่ใ นฐานะ
ผูไดรับมอบหมายจากเจาบาน ใหนายทะเบียนดําเนินการ ดังนี้
(๑) เรียกบัตรประจําตัวหรือสําเนาภาพถายบัตรประจําตัวของเจาบานในฐานะผูมอบหมาย
และใหเจาบานลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาภาพถายบัตรประจําตัว
(๒) เรียกบัตรประจําตัวของผูแจงในฐานะผูไดรับมอบหมาย
(๓) เรียกสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานของบานที่ไดรับมอบหมาย
(๔) หนังสือมอบหมายจากเจาบาน (ถามี)
การมอบหมายดังกลาว ใหนายทะเบียนบัน ทึกเลขที่หรือหมายเลขบัตรประจําตัวตาม (๑)
และ (๒) ใหปรากฏในหลักฐานการแจง
ขอ ๘ การดําเนินการของผูแจงตามขอ ๖ และขอ ๗ หากปรากฏภายหลังวาผูที่ทําหนาที่
เปนเจาบานไดเจตนาแจงขอความอันเปนเท็จ ใหนายทะเบียนแจงความดําเนินคดีอาญากับผูแจงตอไป
สวนที่ ๒
บานและบานเลขที่
ตอนที่ ๑
บานที่ตองกําหนดบานเลขที่
ขอ ๙ บานที่ตองกําหนดบานเลขที่ ตองเปนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
ขอ ๑๐ บานหลังหนึ่ง ใหกําหนดบานเลขที่เพียงเลขหมายเดียว
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ขอ ๑๑ บานที่ปลูกเปนตึกแถวหรือหองแถว หรืออาคารชุด ใหกําหนดบานเลขที่ทุกหอง
โดยถือวาหองหนึ่ง ๆ เปนบานหลังหนึ่ง
ขอ ๑๒ บานที่ปลูกไวสําหรับใหเชาเปนหลัง ๆ ใหกําหนดบานเลขที่ทุกหลัง แมจะมีผูเชา
หรือไมก็ตาม
ขอ ๑๓ เรือ แพหรือยานพาหนะที่จอดอยูเปนประจําและมีผูอาศัย ใหกําหนดบานเลขที่ไว
เชนเดียวกันโดยถือวาเรือ แพ หรือยานพาหนะนั้น ๆ เปนบานหลังหนึ่ง
ขอ ๑๔ บานซึ่งมีโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยูในขอบเขตเดียวกัน เชน วัด กองทหาร
โรงเรียน เรือนจํา สถานีตํารวจ ใหกําหนดบานเลขที่แ ตละแหงเพียงเลขหมายเดียว แตถาเจาบาน
ประสงคจะกําหนดบานเลขที่ขึ้นอีกก็ใหนายทะเบียนกําหนดให
ตอนที่ ๒
การกําหนดบานเลขที่
ขอ ๑๕ ใหกําหนดบานเลขที่ดังตอไปนี้
ในเขตสํานักทะเบียนทองถิ่น ใหนายทะเบียนผูรับแจงดําเนินการดังนี้
(๑) ตั้งชื่อถนน ตรอก ซอย ในเขตเทศบาลทุกแหงจนครบ
ในกรณีที่ตรอกหรือซอยเดียวกัน มีชื่อเดิมหลายชื่อไมเหมือนกัน ใหเลือ กใชชื่อตรอก
หรือซอยนั้นแตชื่อเดียว โดยใชชื่อที่ประชาชนนิยม หรือในกรณีที่มีตรอกหรือซอย ๒ สายมาบรรจบกัน
ใหเลือกใช ชื่อตรอกหรือซอยนั้น แตชื่อเดียวโดยถือหลั กใชชื่อของตรอกหรือ ซอยที่มีระยะยาวกว า
หรือชื่อที่ประชาชนนิยม
ในกรณีที่ตรอกหรือซอยดังกลาวนี้ มีซอยแยกออกไปอีก ใหใชชื่อตรอกหรือซอยนั้น ๆ
แตมีเลขหมายกํากับไว เชน รองเมือง ซอย ๑ รองเมือง ซอย ๒ ตามลําดับ โดยเริ่มตน เรียงเลข
ลําดับซอยที่ ๑ จากจุดสมมุติวาดวยการใหบานเลขที่ของตรอกหรือซอยนั้น
(๒) ใหกําหนดบานเลขที่เรียงตามลําดับบาน โดยแตละถนน ตรอก ซอย แมน้ํา หรือลําคลอง
สายหนึ่ง ๆ ขึ้นลําดับ ๑ ใหม จนตลอดสายทุกสาย
(๓) การเรียงบานเลขที่ ใหเริ่ม ตนจากจุดสมมุติกอน เมื่อหันหลังไปทางจุดสมมุติฝงขวา
ของถนน ตรอก ซอย แมน้ํา ลําคลอง ใหกําหนดบานเลขที่เปนเลขคูเรียงตอไปตามลําดับ เชน ๒, ๔
๖, ๘ ฯลฯ สวนฝงซายมือใหกําหนดบานเลขที่เปนเลขคี่เรียงกันไปตามลําดับ เชน ๑, ๓, ๕, ๗, ๙, ฯลฯ
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ในเขตสํานักทะเบียนอําเภอ ใหนายทะเบียนผูรับแจงดําเนินการดังนี้
(๑) ถือปฏิบัติเชนเดียวกับการกําหนดบานเลขที่ในเขตสํานักทะเบียนทองถิ่นโดยอนุโลม
(๒) เรียงลําดับบานเลขที่เปนรายหมูบาน เมื่อขึ้นหมูบานใหมใหขึ้นหมายเลข ๑ เสมอไป
(๓) เริ่มตนใหบานเลขที่ ตั้งแตในเขตชุมชนที่หนาแนนในหมูบานนั้น ๆ เสียกอน แลวจึง
กําหนดบานเลขที่ที่อยูใกลถนนสายใหญ ๆ หรือริมน้ําเปนลําดับที่ ๒ จนสุดสายแลวแยกเปนสายอื่น ๆ
ตอไปตามความเหมาะสมและสะดวกแกการคนหาบาน โดยใหถือหลักวาบานใกลเคียงกันควรจะให
บานเลขที่ใกลกัน
ขอ ๑๖ ถา ชุ ม ชนใดมี บ า นอยู เ ป น หย อ ม ๆ หรื อ บ านที่ อ ยู ร ะเกะระกะไม เ ป น ระเบี ย บ
ใหกําหนดจุดสมมุติขึ้นกอน แลวกําหนดเสนทางจากจุดสมมุตินั้น และปฏิบัติตามขอ ๑๕
ขอ ๑๗ ในกรณีที่ไมสามารถกําหนดจุดสมมุติขึ้นได เชน ไมสามารถกําหนดเขตชุมชนขึ้นได
หรื อท อ งที่ ที่ มีบ า นอยู เป น หย อม ๆ ไม เ ปน ระเบีย บ ใหกํ า หนดจุด สมมุ ติขึ้ น กอ นแล ว ให กํ าหนด
บานเลขที่เริ่มตนจากจุดสมมุตินั้น
ขอ ๑๘ บริเวณพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดตอกันหลายทองที่ ใหนายทะเบียนแตละแหงที่ทองที่
ติดกัน นั้น ทําความตกลงกันวาถนน ตรอก ซอย แมน้ํา ลําคลองสายใดที่ติดตอกัน ระหวางทองที่
ใหติดบานเลขที่ ฝงใดเปนขวาหรือซายเหมือนกันโดยตลอด
ขอ ๑๙ เมื่อไดกําหนดใหบานเลขที่แลว ตอมามีบานปลูกสรางขึ้นใหมระหวางบานหลังใด
ก็ใหใชบานเลขที่ที่อยูใกลชิดนั้นแลวเพิ่มตัวเลขไวทาย เชน ๕/๒, ๕/๓ เปนบานเลขที่ที่ปลูกสรางขึน้ ใหม
หรือถาบานใดรื้อถอนไป และมีบานปลูกสรางขึ้นใหม ณ ที่เดิม หรือใกลชิดกับบานที่รื้อถอนไปก็ให
ใช บ า นเลขที่ ที่ รื้ อ ถอนนั้ น ถ า ปลู ก สร า งบ า นขึ้ น ใหม ต อ จากบ า นที่ มี บ า นเลขที่ สู ง สุ ด ให กํ า หนด
บานเลขที่ที่ปลูกสรางใหมเรียงจากเลขหมายสูงสุดนั้นตอไปตามลําดับ
ขอ ๒๐ บานที่ปลูกสรางในที่สาธารณะ หรือโดยบุกรุกปาสงวน หรือโดยมิไดรับอนุญาต
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร หรือตามกฎหมายอื่น ใหถือเปน บานที่จะตอง
กําหนดบานเลขที่ใหตามระเบียบนี้ โดยในการจัดทําทะเบียนบานใหระบุคําวา “ทะเบียนบานชั่วคราว”
ในแบบพิมพทะเบียนบาน เมื่อไดรับการแกไขใหถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของแลวใหขีดฆาคําวา
“ทะเบียนบานชั่วคราว” ออกไป
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ตอนที่ ๓
จุดสมมุติในการใหบานเลขที่
ขอ ๒๑ ถนนที่เปนทางเขาเขตชุมชน ใหถือตนทางของเขตชุมชนนั้นเปนจุดสมมุติ
ขอ ๒๒ ถนนที่ตั้งตนจากริมฝงแมน้ํา ริมคลอง หรือชายทะเล ใหถือจากริมแมน้ํา ริมคลอง
หรือชายทะเลนั้นเปนจุดสมมุติ
ขอ ๒๓ ตรอก หรือซอย ใหถือถนนใหญซึ่งตรอกหรือซอยนั้นแยกออกมาเปนจุดสมมุติ
ขอ ๒๔ บานที่อยูริมน้ําไมมีถนน ตรอก หรือซอย ใหถือปากน้ําเปนจุดสมมุติ
ขอ ๒๕ จุดสมมุติอื่น ๆ ที่เหมาะสม เชน หมูบานที่มีบานระเกะระกะใหจัดทําเสนทาง
สมมุติขึ้นเสียกอน แลวจึงกําหนดบานเลขที่ให
ตอนที่ ๔
วิธีติดบานเลขที่
ขอ ๒๖ บานทั่วไปใหติดบานเลขที่ที่ประตูบานทางเขา หรือที่ที่คนภายนอกเห็นไดงาย
ขอ ๒๗ บานที่มีรั้ว บานโดยรอบ ใหติดบานเลขที่ไว ที่ประตูรั้ วบานทางเขา ถารั้วบา น
มีประตูทางเขาหลายทางใหติดไวที่ประตูรั้วซึ่งใชเขาออกโดยปกติ
ขอ ๒๘ บานที่อยู ริม น้ําและมี ศ าลาท าน้ํา ใหติ ดบา นเลขที่ ไวที่ ศ าลาท าน้ํา ของบา นนั้ น
ถาบานใดไมมีศาลาทาน้ํา ใหติดไวที่บานซึ่งสามารถมองจากลําน้ําเห็นไดโดยชัดเจน
ขอ ๒๙ บานที่มีรั้วบานแตไมมีกรอบประตูรั้วบาน ใหติดบานเลขที่ไวตรงเสาประตูรั้วบาน
ทางเขาดานขวามือ ใหตัวเลขสูงกวาพื้นดินประมาณ ๒ เมตร
ขอ ๓๐ บานที่ มีรั้วบ านและกรอบประตูรั้ วบา น ใหติด บานเลขที่ ไวตรงกลางของขอบ
ประตูรั้วบานเบื้องบน
ขอ ๓๑ บานที่มีหลายชั้น และแยกการปกครองตางหากจากกัน เชน หองเชา อาคารชุด
ใหติดบานเลขที่ทุกหองเรียงตามลําดับจากหองขางลางขึ้นไปหาชั้นบน
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ตอนที่ ๕
การแจงเกี่ยวกับบาน
ขอ ๓๒ บานปลู กสรา งใหม หรือปลูกสรา งนานแลว แตยั งไมมีบ านเลขที่ เมื่อเจาบา น
แจงขอมีบานเลขที่ตอนายทะเบียน ใหนายทะเบียนถือปฏิบัติ ดังนี้
กรณีแจงตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น ใหดําเนินการดังนี้
(๑) รับแจงตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๑๖)
(๒) ตรวจสอบหลักฐานของผูแจง
(๓) ตรวจสอบสภาพความเปนบาน
(๔) กําหนดบานเลขที่
(๕) กําหนดเลขรหัสประจําบานตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๒๕)
(๖) จัดทําทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานและมอบใหผูแจงเปนหลักฐาน
(๗) รายงานการกําหนดเลขรหัสประจําบานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๘)
กรณีแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงผูซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ดําเนินการตามวรรคสอง (๑) - (๔) และมอบหลักฐานการรับแจงใหแกผูแจงไว
(๒) รวบรวมหลั กฐานการกํา หนดบ านเลขที่ส งไปยั งนายทะเบีย นอํ าเภอเพื่อ ดํา เนิ น การ
ตามวรรคสอง (๕) - (๗)
(๓) ใหน ายทะเบียนอําเภอมอบสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานใหน ายทะเบียนผูรับ แจง
เพื่อมอบใหผูแจงตอไป
กรณีผูแ จงนําหลักฐานการรับแจงมาขอรับสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานใหน ายทะเบียน
อําเภอมอบใหผูแจง
ขอ ๓๓ กรณีที่มีการดัดแปลงบานหรือกระทําการใด ๆ จนเกิดสภาพเปนบานใหมโดยแยก
ออกจากบานเดิม การขอบานเลขที่บานใหมใหปฏิบัติตามขอ ๓๒
ขอ ๓๔ กรณีมีการแจงการรื้อบาน ใหนายทะเบียนปฏิบัติ ดังนี้
กรณีแจงตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น ใหดําเนินการดังนี้
(๑) รับแจงตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๑๖)
(๒) ตรวจสอบหลักฐานของผูแจง
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(๓) ตรวจสอบวาไดมีการรื้อบาน
(๔) ใหนายทะเบียนจําหนายทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมหมายเหตุ
การจําหนายไว แลวแยกเก็บไวตางหาก
(๕) ดําเนินการแจงยายรายการบุคคลในทะเบียนบาน ตามระเบียบวาดวยการแจงการยายที่อยู
(๖) รายงานการจําหนายทะเบียนบานตามระเบียบในขอ ๑๓๒ (๔)
กรณีแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงผูซึ่งผูอาํ นวยการทะเบียนกลางกําหนด ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ดําเนินการตามวรรคสอง (๑) - (๓)
(๒) รวบรวมหลักฐานสงไปยังนายทะเบียนอําเภอเพื่อดําเนินการตามวรรคสอง (๔) - (๖)
กรณีที่มีการดัดแปลงบานหรือกระทําการใด ๆ จนบานดังกลาวไมมีสภาพบานใหปฏิบั ติ
เชนเดียวกับการรื้อบาน
ขอ ๓๕ กรณีบานถูกทําลายจนหมดสภาพความเปนบาน ใหนายทะเบียนปฏิบัติ ดังนี้
กรณีมีการแจงใหปฏิบัติตามขอ ๓๔
กรณีไมมีการแจงภายใน ๑๕ วันนับแตบานถูกทําลาย ใหดําเนินการดังนี้
(๑) บั น ทึ ก สาเหตุ ที่ บ า นถู ก ทํ า ลายในทะเบี ย นบ า นพร อ มระบุ ข อ ความด ว ยหมึ ก สี แ ดง
ไวดานหนาใตคําวาทะเบียนบานวา “ทะเบียนบานชั่วคราว” โดยใหถือวาเปนทะเบียนบาน
(๒) ติดตอเจาบานมาดําเนินการแจงยายที่อยูโดยเร็ว
(๓) หากเกิน ๑๘๐ วันนับแตวัน ที่บานถูกทําลาย ใหดําเนิน การแจงการยายไมทราบที่อยู
ตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๘๑
(๔) ขีดฆาคําวา “ทะเบียนบานชั่วคราว” เมื่อไดมีการปลูกสรางบานใหมแทนที่บานถูกทําลาย
พรอมบันทึกการแกไขในทะเบียนบาน
ขอ ๓๖ กรณีที่รายการของบานในทะเบียนบานผิดไปจากขอเท็จจริงใหดําเนินการดังนี้
(๑) เมื่อเจาบานมาแจง ใหนายทะเบียนตรวจสอบและแกไขให
(๒) เมื่อนายทะเบียนตรวจพบ ใหแกไขในทะเบียนบานพรอมทั้งแจงเจาบานใหนําสําเนา
ทะเบียนบานฉบับเจาบานมาดําเนินการแกไขใหถูกตองตรงกันตอไป
ขอ ๓๗ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง ใหถือปฏิบัติดังนี้
การตั้งหมูบานใหม
(๑) ใหใชบานเลขที่และเลขรหัสประจําบานที่ไดกําหนดไวเดิมตอไป
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(๒) ใหนายทะเบียนแกไขเฉพาะรายการ “หมูที่…” ในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบาน
ฉบับเจาบานใหตรงกับ “หมูที่” ที่ไดประกาศจัดตั้ง
การเปลี่ยนแปลงเขตตําบล
(๑) โอนหมู บ า นทั้ ง หมู บ า นจากตํ า บลหนึ่ ง ไปขึ้ น การปกครองกั บ อี ก ตํ า บลหนึ่ ง หรื อ
การจัดตั้งตําบลขึ้นใหม ใหนายทะเบียนแกไขเฉพาะรายการ หมูที่และตําบลในทะเบียนบานและสําเนา
ทะเบียนบานฉบับเจาบานเทานั้น
(๒) โอนหมู บ า นเพี ย งบางส ว นของตํ า บลหนึ่ ง ไปขึ้ น การปกครองกั บ อี ก ตํ า บลหนึ่ ง
ใหนายทะเบียนแกไขเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงไปใหถูกตองตามสภาพความเปนจริง
การจัดตั้งสํานักทะเบียนขึ้นใหมหรือการเปลี่ยนเขตสํานักทะเบียน ใหถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ให สํ า นั ก ทะเบี ย นเดิ ม จั ด ทํ า บั ญ ชี เ อกสารมอบทะเบี ย นบ า นให สํ า นั ก ทะเบี ย นใหม
พรอมทั้งหลักฐานทะเบียนราษฎรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๒) สํา นัก ทะเบี ยนใหม แ กไ ขรายการของบา นในทะเบี ยนบ านและสํ าเนาทะเบี ย นบ า น
ฉบับเจาบานใหถูกตองตามสภาพความเปนจริง
การแกไขรายการของบานในทะเบียนบานในกรณีดังกลาวขางตน ใหน ายทะเบียนจัดทํ า
รายงานการแกไขตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๙)
ขอ ๓๘ กรณีที่นายทะเบียนเห็นสมควรที่จะใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบานเลขที่ในเขต
สํานักทะเบียนทั้งหมดหรือบางสวน ก็ใหดําเนินการไดโดยดําเนินการ ดังนี้
(๑) ประกาศใหราษฎรหรือเจาบานในเขตที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบานเลขที่ใหทราบ
กอนไมนอยกวา ๑๕ วัน
(๒) จัดทําแผนผังของบริเวณที่จะดําเนินการโดยสังเขป
(๓) กําหนดบานเลขที่ขึ้นใหม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการกําหนดบานเลขที่
(๔) แกไขเปลี่ยนแปลงบานเลขที่ในทะเบียนบานและแจงเจาบานใหนําสําเนาทะเบียนบาน
ฉบับเจาบานมาแกไขใหถูกตอง
(๕) รายงานการแกไขตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๙)
(๖) แจงใหสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ไปรษณีย การประปาหรือการไฟฟา
เปนตน เพื่อเปนการประสานตอไป
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ขอ ๓๙ กรณีมีบานเลขที่ซ้ํากัน ใหนายทะเบียนกําหนดบานเลขที่ใหใหม โดยดําเนินการดังนี้
(๑) ใหตรวจสอบและสอบสวนขอเท็จจริงวาบานหลังใดไดบานเลขที่นั้นมากอน ทั้งนี้ใหถือวา
บานเลขที่ที่กําหนดใหกอนเปนบานเลขที่ที่ถูกตอง เวนแตนายทะเบียนจะเห็นสมควรกําหนดบานเลขที่
ใหใหมก็ใหดําเนินการได
(๒) ในการกํ า หนดบ า นเลขที่ ใ ห ใ หม แ ก บ า นหลั ง ที่ ซ้ํ า ให ถื อ ปฏิ บั ติ เ ช น เดี ย วกั บ การ
ขอบานเลขที่ใหมโดยอนุโลม โดยไมตองใหเจาบานแจง
(๓) แจงเจาบานทราบและใหนําสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานมาแกไขใหถูกตองตรงกัน
(๔) รายงานการกําหนดบานเลขที่ตาม (๒) ตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๘)
สวนที่ ๓
การจัดทําทะเบียนราษฎร
ตอนที่ ๑
ทะเบียนบาน
ขอ ๔๐ เมื่อนายทะเบียนกําหนดบานเลขที่ใหบานหลังใดแลว ใหดําเนินการดังนี้
(๑) จัดทําทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานสําหรับบานหลังนั้น
(๒) กําหนดเลขรหัสประจําบาน
(๓) มอบสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานใหแกเจาบานพรอมลงลายมือชื่อผูมอบและผูรับมอบ
ไวเปนหลักฐาน
ขอ ๔๑ กรณีทะเบียนบานของสํานักทะเบียนสูญหาย ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้
(๑) แจงความลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐาน
(๒) ขอตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนกลาง เมื่อไดรับแจงแลวใหจัดทําทะเบียนบานและบันทึก
รายการในชองบันทึกในทะเบียนบานที่จัดทําขึ้นใหมวา “แทนฉบับเดิมที่สูญหาย” พรอมลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปที่จัดทําไว
ขอ ๔๒ กรณี ท ะเบี ย นบ า นของสํ า นั ก ทะเบี ย นชํ า รุ ด ในสาระสํ า คั ญ ให น ายทะเบี ย น
ดําเนินการดังนี้
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(๑) จัดทําทะเบียนบานขึ้นใหม โดยลงรายการใหถูกตองตรงกันกับทะเบียนบานฉบับเดิม
ที่ชํารุดทุกรายการ
(๒) ใหลงรายการในชองบันทึกในทะเบียนบานที่จัดทําขึ้น ใหมวา “แทนฉบับเดิมที่ชํารุด”
พรอมลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่จัดทําไว
ขอ ๔๓ กรณีสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานสูญหาย ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้
(๑) ใหเจาบานแจงความลงบันทึกประจําวันและคัดสําเนาเปนหลักฐานประกอบการแจง
(๒) จัดทําสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานขึ้นใหม และใหลงรายการในชองบันทึกในสําเนา
ทะเบียนบานที่จัดทําขึ้นใหมวา “แทนฉบับเดิมที่สูญหาย”
(๓) เรี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มการรั บ รองสํ า เนาทะเบี ย นบ า นฉบั บ เจ า บ า นตามที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวง
หากเปนกรณีที่สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานชํารุดในสาระสําคัญ ก็ใหดําเนินการตาม (๒) - (๓)
โดยอนุโลม
ขอ ๔๔ ทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) ใชลงรายการของคนที่มีสัญชาติไทยและคนตางดาวที่มี
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเทานั้น
ขอ ๔๕ ทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๓) ใชลงรายการของคนที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายแต
อยูในลักษณะชั่วคราวหรือเขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
ตอนที่ ๒
ทะเบียนบานกลาง
ขอ ๔๖ ทะเบียนบานกลางมิใชทะเบียนบาน แตเปนทะเบียนที่ใชสําหรับลงรายการบุคคล
ที่ไมอาจมีชื่อในทะเบียนบานได
ใหสํานักทะเบียนทุกแหงจัดทําทะเบียนบานกลางของสํานักทะเบียนไว
กรณี ที่สํ านั กทะเบี ยนมีค วามประสงค จะจั ดทํ าทะเบี ยนบา นกลางของสํ านั กทะเบี ยนโดย
แยกออกเปนทะเบียนบานกลางของแตละตําบลหรือแขวงหรือพื้นที่ที่นายทะเบียนกําหนดใหขออนุมัติ
สํานักทะเบียนกลางกอน
ขอ ๔๗ ใหกําหนดเลขรหัสประจําบานในทะเบียนบานกลางแหงละ ๑ รหัส
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ขอ ๔๘ บุ ค คลที่ มี ร ายการในทะเบี ย นบ า นกลางไม มี สิ ท ธิ์ ยื่ น คํ า ร อ งขอคั ด และให
นายทะเบียนรับรองสําเนารายการเพื่อนําไปอางอิงหรือใชสิทธิตาง ๆ เหมือนทะเบียนบานได เวนแตเปนการ
คัดและรับรองเพื่อนําไปประกอบหลักฐานในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ขอ ๔๙ แบบพิมพทะเบียนบานกลางใหใชแบบพิมพดังตอไปนี้
คนที่มีสัญชาติไทยและคนตางดาวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ใหใชแบบพิมพทะเบียนบาน
(ท.ร. ๑๔)
คนตางดาวที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายแตอยูในลักษณะชั่วคราว หรือเขาเมืองโดยไมชอบดวย
กฎหมายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ใหใชแบบพิมพทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๓)
ใหเขียนหรือประทับคําวา “ทะเบียนบานกลาง” ใตคําวาทะเบียนบานในแบบพิมพทะเบียนบาน
ที่นํามาใชเปนทะเบียนบานกลาง
ตอนที่ ๓
ทะเบียนคนเกิด
ขอ ๕๐ เมื่อนายทะเบียนผูรับแจงไดรับแจงการเกิด ใหแนะนําผูแจงแจงชื่อคนเกิดพรอมกับ
การแจงการเกิด และพิจารณาดวยวาชื่อที่แจงนั้นถูกตองตามหลักการการตั้งชื่อบุคคลหรือไม ถายังไมถูกตอง
ก็แนะนําใหตั้งชื่อเสียใหมใหถูกตอง
ขอ ๕๑ การรับ แจ งการเกิ ด กรณี ที่ผู แ จ งไมมี หลั กฐานหรื อไมส ามารถแสดงหลัก ฐาน
ประกอบการแจงได ใหนายทะเบียนบันทึกถึงสาเหตุหรือความจําเปนไว และอาจสอบสวนขอเท็จจริง
เพิ่มเติมเพื่อใหไดรายละเอียดหรือขอเท็จจริงประกอบการออกสูติบัตรใหมากที่สุด
ขอ ๕๒ เมื่อนายทะเบีย นอําเภอหรือนายทะเบี ยนทองถิ่น ไดรับ แจงวา คนมีสัญ ชาติไทย
เกิดในบานใหดําเนินการดังนี้
(๑) เรียกสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานและบัตรประจําตัวของผูแจง หรือบัตรประจําตัว
บิดามารดา (ถามี) หนังสือรับรองการเกิด (ถามี) แลวตรวจสอบกับทะเบียนบาน
(๒) ลงรายการในสูติบัตร ทั้ง ๓ ตอน
(๓) เพิ่มชื่อในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
(๔) มอบสูติบัตร ตอนที่ ๑ และหลักฐานประกอบการแจงคืนใหผูแจง
(๕) สูติบัตร ตอนที่ ๒ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๑)
(๖) สูติบัตร ตอนที่ ๓ สงหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่
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กรณีแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงผูซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) รับแจงตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๓)
(๒) ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑)
(๓) รวบรวมหลักฐานสงใหนายทะเบียนอําเภอดําเนินการตอไป
(๔) นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๒) - (๖)
ขอ ๕๓ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดรับแจงวาคนไมมีสัญชาติไทย
เกิดในบาน ใหดําเนิน การตามขอ ๕๒ วรรคหนึ่ง (๑) - (๖) เวน แตการเพิ่ม ชื่อคนเกิดใหเพิ่ม ชื่อ
ในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๓) ของบานที่มีคนเกิด
ขอ ๕๔ เมื่อนายทะเบีย นอําเภอหรือนายทะเบี ยนทองถิ่น ไดรับ แจงวา คนมีสัญ ชาติไทย
เกิดนอกบาน ใหดําเนินการดังนี้
(๑) เรียกบัตรประจําตัวของผูแจง บัตรประจําตัวของบิดามารดา (ถามี)
(๒) ลงรายการในสูติบัตร ทั้ง ๓ ตอน
(๓) เพิ่มชื่อในทะเบียนบานกลางของสํานักทะเบียน
(๔) มอบสูติบัตร ตอนที่ ๑ และหลักฐานประกอบการแจงคืนใหผูแจง
(๕) สูติบัตร ตอนที่ ๒ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๑)
(๖) สูติบัตร ตอนที่ ๓ สงหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่
(๗) แนะนําใหผูแจงดําเนินการแจงการยายที่อยูคนเกิดใหมไปยังภูมิลําเนาที่อยูอาศัยตอไป
กรณีแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงผูซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ใหดําเนินการดังนี้
(๑) รับแจงตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๓)
(๒) ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑)
(๓) รวบรวมหลักฐานสงใหนายทะเบียนอําเภอดําเนินการตอไป
(๔) นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๒) - (๗)
ขอ ๕๕ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดรับแจงวาคนไมมีสัญชาติไทย
เกิดนอกบาน ใหดําเนินการตามขอ ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) - (๗) กรณีบิดาหรือมารดามีชื่อในทะเบียนบาน
(ท.ร. ๑๓) ใหแ นะนําผูแจงดําเนินการแจงการยายที่อยูคนเกิดใหมไปยังภูมิลําเนาที่อยูอาศัยของบิดา
หรือมารดา
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ขอ ๕๖ เมื่ อ นายทะเบี ย นอํ า เภอหรื อ นายทะเบี ย นท อ งถิ่ น ได รั บ แจ ง ว า มี ค นเกิ ด ใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ใหดําเนินการตามขอ ๕๒ วรรคหนึ่ง (๑) - (๖) เวนแตการเพิ่มชื่อ
ในทะเบียนบานใหดําเนินการดังนี้
คนในทองที่ ใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) หรือทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๓) ของบิดา
มารดา หากบิดามารดาไมมีชื่อในทะเบียนบาน ใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานกลางของสํานักทะเบียน
คนตางทองที่ ใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานกลาง (ท.ร. ๑๔) หรือทะเบียนบานกลาง (ท.ร. ๑๓)
ของสํานักทะเบียนแลวแตกรณี แลว ใหแ นะนําผู แ จงดําเนิน การแจงการยายที่อยูคนเกิดใหมไปยั ง
ภูมิลําเนาที่อยูอาศัยตอไป
ขอ ๕๗ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดรับแจงการแจงเกิดเกินกําหนด
ของคนมีสัญชาติไทย ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) เปรียบเทียบคดีความผิด
(๒) ตรวจสอบหลักฐานของผูแ จง สํา เนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน บั ตรประจําตัวบิด า
มารดา (ถามี) หนังสือรับรองการเกิด (ถามี)
(๓) สอบสวนผูแจง บิดา มารดา ใหทราบสาเหตุที่ไมแจงการเกิดภายในกําหนด กรณีบิดา
หรือมารดาไมอาจมาใหถอยคําในการสอบสวนไดไมวาจะดวยกรณีใด ใหนายทะเบียนบันทึกถึงสาเหตุ
ดังกลาวดวย
(๔) รวบรวมหลักฐานและเลขคดีพรอมดวยความเห็นของนายทะเบียนเสนอนายอําเภอทองที่
พิจารณา
(๕) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแลว ใหนายทะเบียนดําเนินการตามระเบียบวาดวยการรับแจง
การเกิดตามขอ ๕๒ หรือขอ ๕๔ แลวแตกรณี
ขอ ๕๘ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือ นายทะเบี ยนทอ งถิ่น ไดรับแจงการเกิด เกิน กํ าหนด
สํ า หรั บ คนที่ ไ ม มี สั ญ ชาติ ไ ทย ให ดํ า เนิ น การตามข อ ๕๗ เว น แต ก ารเพิ่ ม ชื่ อ ในทะเบี ย นบ า น
ใหดําเนินการตาม ขอ ๕๓ หรือขอ ๕๕ แลวแตกรณี
ขอ ๕๙ เด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กออนซึ่งถูกทอดทิ้ง เมื่อพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจไดรับตัวเด็กไว ใหบันทึกการรับตัวเด็กตามแบบบัน ทึกแจงความแลวแตกรณีไวเปนหลักฐาน
แลวใหสงตัวเด็กพรอมหลักฐานการบันทึกการรับตัวเด็กใหเจาหนาที่ประชาสงเคราะหแหงทองที่
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เมื่อเจาหนาที่ประชาสงเคราะหแหงทองที่ไดรับตัวเด็กไวแลว ใหแจงการเกิดตอนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่สถานสงเคราะหตั้งอยู และใหนายทะเบียนดําเนินการ ดังนี้
(๑) เรี ย กบั ต รประจํ า ตั ว ผู แ จ ง สํ า เนาทะเบี ย นบ า นฉบั บ เจ า บ า นของสถานสงเคราะห
และบันทึกการรับตัวเด็ก
(๒) สอบสวนผูแจงและผูปกครองสถานสงเคราะหใหไดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กใหมากที่สุด
(๓) รวบรวมหลักฐานพรอมดวยความเห็นของนายทะเบียนเสนอนายอําเภอทองที่พิจารณา
(๔) เมื่อนายอําเภอทองที่พิจารณาอนุมัติแลว ใหนายทะเบียนดําเนินการตามระเบียบวาดวย
การรับแจงเกิดตามขอ ๕๒
ขอ ๖๐ การแจงเกิดตามขอ ๕๙ ใหนายทะเบียนลงรายการของเด็กตามขอเท็จจริงเทาที่
สามารถจะทราบได รายการใดไมทราบใหทําเครื่องหมาย “–” ไว
ตอนที่ ๔
ทะเบียนคนตาย
ขอ ๖๑ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น ไดรับแจงวามีคนในทองที่ตาย
ในบาน ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) เรียกและตรวจสอบบัต รประจําตัวของผูแ จง หนังสือรับรองการตาย (ถามี) สําเนา
ทะเบียนบานฉบับเจาบานที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคล (ถามี)
(๒) ลงรายการในมรณบัตร ทั้ง ๓ ตอน
(๓) จําหนายรายการคนตายในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน โดยประทับ
คําวา “ตาย” สีแดงไวหนารายการคนตาย
(๔) มอบมรณบัตร ตอนที่ ๑ และหลักฐานประกอบการแจงคืนใหผูแจง
(๕) มรณบัตร ตอนที่ ๒ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๒)
(๖) มรณบัตร ตอนที่ ๓ สงหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่
กรณีแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงผูซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ใหดําเนินการดังนี้
(๑) รับแจงตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๘)
(๒) ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) และมอบหลักฐานการรับแจงใหแกผูแจงไว
(๓) นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๒) - (๖)
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ขอ ๖๒ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น ไดรับแจงวามีคนตางทองที่ตาย
ในบาน ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ดําเนินการตามขอ ๖๑ และใหระบุในมรณบัตรดานบนซายวา “คนตางทองที่”
(๒) สงมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังสํานักทะเบียนที่คนตายมีชื่อในทะเบียนบาน
(๓) เมื่อไดรับตอบรับมรณบัตร ตอนที่ ๒ จากสํานักทะเบียนกลางแลว จึงจะจัดสงมรณบัตร
ตอนที่ ๓ ไปยังหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่
(๔) กรณีไมทราบวาคนตายมีชื่อในทะเบียนบานของสํานักทะเบียนใดใหสงมรณบัตร ตอนที่ ๒
ไปยังสํานักทะเบียนกลางเพื่อดําเนินการตอไป
เมื่อสํานักทะเบียนที่คนตายมีชื่อในทะเบียนบานไดรับมรณบัตร ตอนที่ ๒ ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบรายการคนที่ต ายกับ ทะเบี ยนบา น หากพบวา การลงรายการในมรณบัต ร
ตอนที่ ๒ ยังไมครบถวนหรือไมถูกตองใหลงรายการเพิ่มเติมหรือแกไขใหถูกตอง
(๒) จําหนายรายการคนตายในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
(๓) สงมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังสํานักทะเบียนกลางตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๒)
(๔) กรณีที่เจาบานนํามรณบัตร ตอนที่ ๑ มายื่นขอจําหนายรายการคนตายในทะเบียนบาน
ใหดําเนินการตาม (๑) - (๒) โดยอนุโลม
ขอ ๖๓ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น ไดรับแจงวามีคนตายนอกบาน
ใหดําเนินการตามขอ ๖๑ หรือขอ ๖๒ แลวแตกรณี
ขอ ๖๔ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น ไดรับแจงการตายของคนที่ไมมีชื่อ
ในทะเบียนบานหรือไมทราบภูมิลําเนาในทะเบียนบาน ใหสงมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังสํานักทะเบียนกลาง
เพื่อดําเนินการตอไป
กรณีที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานกลาง ใหจําหนายในทะเบียนบานกลาง
ของสํานักทะเบียน
ขอ ๖๕ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น ไดรับแจงวามีคนตายและไมทราบ
วาคนตายเปนใคร ใหออกใบรับแจงการตายใหผูแจงโดยรอการออกมรณบัตรไวจนกวาจะทราบวาผูตาย
เปนใครจึงจะดําเนินการออกมรณบัตรตอไป โดยถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรับแจงการตาย
ขอ ๖๖ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น ไดรับแจงโดยมีเหตุเชื่อวามีการตาย
แตยังไมพบศพ ใหดําเนินการดังนี้

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานของผูแจง
(๒) สอบสวนใหทราบถึงมูลเหตุที่เชื่อวาไดมีการตายของบุคคล
(๓) ออกหลักฐานใบรับแจงการตายมอบใหผูแจง
(๔) กรณีบุคคลดังกลาวมีชื่อในทะเบียนบานในเขตสํานักทะเบียน ใหหมายเหตุการจําหนาย
ในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานวา “รับแจงการตายไว แตยังไมพบศพ” ถาตาง
สํ า นั ก ทะเบี ย นให แ จ ง เป น หนั ง สื อ ไปยั ง สํ า นั ก ทะเบี ย นที่ บุ ค คลดั ง กล า วมี ชื่ อ ในทะเบี ย นบ า น
เพื่อดําเนินการตอไป
(๕) รายงานการจําหนายตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๔) หากไมทราบที่อยูใหหมายเหตุ
ในหลักฐานการรายงานดวย
ขอ ๖๗ กรณีไมทราบทองที่ที่ตาย ใหนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่พบศพหรือแหงทองที่
ที่มีมูลเหตุเชื่อวามีการตายเปนผูรับแจงการตาย
ขอ ๖๘ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น ไดรับแจงวามีคนตายโดยมีเหตุ
อัน ควรสงสั ย ว าตายด ว ยโรคติด ต ออั น ตรายหรื อ ตายโดยผิ ดธรรมชาติ ให อ อกใบรั บ แจง การตาย
เปนหลักฐานใหแกผูแจง และรีบแจงไปยังพนักงานผูมีหนาที่ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตออันตราย
หรื อ พนั ก งานฝ า ยปกครองหรื อ ตํ า รวจ จนกว า จะได รั บ ความเห็ น ชอบจากเจ า พนั ก งานดั ง กล า ว
จึงจะออกมรณบัตรให
ขอ ๖๙ เมื่อนายทะเบียนผูรับแจงไดรับแจงการตาย ใหสอบถามรายละเอียดจากผูแจงวาศพ
จะเก็บ ฝง เผา ทําลาย หรือยายศพ ณ สถานที่ใด เมื่อใด แลวใหลงรายการในใบรับแจงการตาย
หรือมรณบัตรแลวแตกรณี และใหใชเอกสารดังกลาวเปนหลักฐานแหงการอนุญาตในการเก็บ ฝง เผา
ทําลาย หรือยายศพ
หากจะเปลี่ยนแปลงการจัดการศพผิดไปจากที่แจงไวเดิม ถาศพนั้นอยูในทองที่ใดใหแจงขอ
อนุญาตตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่นั้น โดยใหเรียกมรณบัตรหรือใบรับแจงการตายจากผูแจง
แลวบันทึกการอนุญาตไว
ขอ ๗๐ เมื่อนายทะเบีย นอําเภอหรือนายทะเบี ยนทองถิ่ น ไดรับ แจงการตายเกิ น กําหนด
ใหดําเนินการดังนี้
กรณีคนในทองที่
(๑) เปรียบเทียบคดีความผิด
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(๒) เรียกและตรวจสอบบัต รประจําตัวของผูแ จง หนังสือรับรองการตาย (ถามี) สําเนา
ทะเบียนบานฉบับเจาบานที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคล (ถามี)
(๓) สอบสวนผูแจงใหทราบถึงสาเหตุที่ไมแจงการตายภายในกําหนด และพยานผูรูเห็นการตาย
(๔) ลงรายการในมรณบัตรทั้ง ๓ ตอน และใหระบุในมรณบัตรดานบนซายวา “เกินกําหนด”
(๕) จําหนายรายการคนตายในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน โดยประทับ
คําวา “ตาย” สีแดง ไวหนารายการคนตาย
(๖) มอบมรณบัตร ตอนที่ ๑ พรอมหลักฐานประกอบการแจงคืนใหผูแจง
(๗) มรณบัตร ตอนที่ ๒ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๒)
(๘) มรณบัตร ตอนที่ ๓ สงหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่
กรณีคนตางทองที่
(๑) ใหดําเนินการตามวรรคสอง โดยอนุโลม เวนแตการจําหนายรายการคนตายในทะเบียนบาน
(๒) สงมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังสํานักทะเบียนที่คนตายมีชื่อในทะเบียนบานเพื่อจําหนายตอไป
(๓) กรณีไมทราบวาคนตายมีชื่อในทะเบียนบานของสํานักทะเบียนใดใหสงมรณบัตร ตอนที่ ๒
ไปยังสํานักทะเบียนกลางเพื่อดําเนินการตอไป
ขอ ๗๑ การรับ แจงการตายของบุคคลตางดาวที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายแตอยูใ น
ลักษณะชั่วคราว หรือเขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองรวมทั้งบุตร
ของบุคคลดังกลาว ใหปฏิบัติเชนเดียวกับบุคคลสัญชาติไทยหรือบุคคลตางดาวที่มีใบสําคัญประจําตัว
คนตางดาวโดยอนุโลม
ตอนที่ ๕
การยายที่อยู
ขอ ๗๒ ให น ายทะเบี ย นผู รั บ แจ ง รั บ แจ ง การย า ยออกเฉพาะบุ ค คลที่ มี ชื่ อ และรายการ
ในทะเบียนบาน หรือทะเบียนบานกลางเทานั้น
ขอ ๗๓ ใหนายทะเบียนผูรับแจงรับแจงการยายเขาตามหลักฐานการยายที่อยูที่นายทะเบียน
ออกให
ขอ ๗๔ หามมิใ หนายทะเบียนผูรับแจงรับแจงการยายที่อยูปลายทางสําหรับบุคคลที่มีชื่อ
และรายการในทะเบียนบานกลาง
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ขอ ๗๕ การรับ แจงย ายเขา หากรายการที่อยูที่แ จงย ายเขาผิดไปจากที่ระบุ ไวใ นใบแจ ง
การยายที่อยู เชน บานเลขที่ ถนน หมูที่ อําเภอ หรือจังหวัด เปนตน ใหนายทะเบียนแหงทองที่
ที่ผูแจงยายเขาไปอยูดําเนินการแกไขใหถูกตองตามความเปนจริง โดยใหขีดฆารายการเดิมที่ตองแกไข
แลวลงรายการที่อยูใหมดวยหมึกสีแดงพรอมทั้งลงลายมือชื่อนายทะเบียนกํากับไว
ขอ ๗๖ ใบแจงการยายที่อยูที่ลงรายการวันเดือนปเกิดหรือสัญชาติผิดไปจากทะเบียนบาน
ใหนายทะเบียนแหงทองที่ที่ออกใบแจงการยายที่อยูยกเลิกใบแจงการยายที่อยูฉบับดังกลาวและออกใหใหม
ขอ ๗๗ ในการรับ แจงยายเขา หากพบวารายการบุคคลในใบแจง การยายที่อยูผิดพลาด
ใหรับแจงยายเขาไวกอนและมีหนังสือตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนตนทาง เมื่อไดรับแจงแลวให
แกไขในทะเบียนบานและใบแจงการยายที่อยูใหถูกตองตอไป โดยไมตองใหผูแจงยื่นคํารองขอ
ขอ ๗๘ คนตางดาวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวแจงการยายที่อยู ใหนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนทองถิ่นแนะนําใหบุคคลดังกลาวแจงยายใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวตอนายทะเบียน
คนตางดาวทองที่ดวย
การยายออก
ขอ ๗๙ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น ไดรับ แจงการแจงการยายออก
ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบหลักฐานของผูแจง
(๒) เรียกสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่จะแจงยายออก แลวตรวจสอบรายการบุคคล
ที่จะแจงยายออก
(๓) ลงรายการในใบแจงการยายที่อยู ๓ ตอน
(๔) จํ า หน า ยรายการคนย า ยออกในทะเบี ย นบ า นและสํ า เนาทะเบี ย นบ า นฉบั บ เจ า บ า น
โดยประทับ คําวา “ยาย” สีน้ําเงิน ไวหนารายการคนยายออก
(๕) มอบใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ พรอมหลักฐานการแจงคืนใหผูแจง
(๖) ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ ๓ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๓)
กรณีแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงผูซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ใหดําเนินการดังนี้
(๑) รับแจงตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๑๑)
(๒) ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) - (๒) และมอบหลักฐานการรับแจงใหแกผูแจงไว
(๓) นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๓) - (๖)

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ขอ ๘๐ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดรับการตอบรับการแจงการยายเขา
จากสํานักทะเบียนปลายทางแลว ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบรายการบ านที่ แ จ ง ย ายเขา ในใบแจ งการย า ยที่อ ยู กับ ทะเบี ย นบ า นในช อ ง
ยายออกไปที่ใหถูกตองตรงกัน แลวลงลายมือชื่อพรอมวันเดือนปกํากับไวในทะเบียนบาน
(๒) กรณีการตอบรับการแจงการยายเขาผิดไปจากที่แจงไวเดิม ใหแกไขรายการยายที่อยูใน
ทะเบียนบานในชองยายออกไปที่ใ หถูกตองตรงกัน แลวลงลายมือชื่อพรอมวัน เดือ นปกํากับไวใ น
ทะเบียนบาน
ขอ ๘๑ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดรับแจงการยายออกโดยไมทราบ
ที่อยูของคนที่มีชื่อในทะเบียนบาน ใหดําเนินการดังนี้
(๑) สอบสวนผูแ จงใหไดขอเท็จจริงวาบุคคลดังกลาวไดออกจากบานไปอยูที่อื่น เกิน กวา
หนึ่งรอยแปดสิบวันและไมทราบวาบุคคลดังกลาวไปอยูที่ใด
(๒) ดําเนินการแจงการยายออกตามขอ ๗๙ โดยอนุโลม
(๓) เพิ่มชื่อบุคคลดังกลาวในทะเบียนบานกลางของสํานักทะเบียน
(๔) ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ ๑ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๓)
กรณีคนมีชื่อในทะเบียนบานโดยเจาบานไมทราบวาบุคคลดังกลาวเปนใคร ใหดําเนินการตาม
วรรคหนึ่ง (๑) - (๔)
ขอ ๘๒ กรณีบานรื้อถอนตามขอ ๓๔ การแจงยายรายการบุคคลในทะเบียนบาน ใหนายทะเบียน
ดําเนินการตามขอ ๗๙
กรณีบานถูกทําลายจนหมดสภาพบานตามขอ ๓๕ การแจงยายรายการบุคคลในทะเบียนบาน
ใหนายทะเบียนดําเนินการตามขอ ๘๑
ขอ ๘๓ เมื่อมีการแจงการยายออกไปแลว ภายหลังบุคคลดังกลาวไดขอแจงยายกลับที่เดิม
โดยยังมิไดแจงยายเขา ใหนายทะเบียนผูรับแจงดําเนินการดังนี้
(๑) เรียกใบแจงการยายที่อยูคืนและตรวจสอบความถูกตองของใบแจงการยายที่อยู
(๒) แกไขรายการในใบแจงการยายที่อยูในชองไปอยูที่โดยระบุคําวา “กลับที่เดิม”
(๓) ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ ๑ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๓)

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ขอ ๘๔ กรณีที่ มีการแจง การย ายออกและแจง การย ายเขาในเขตสํ านัก ทะเบี ยนเดี ยวกั น
ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการแจงยายออกและการแจงยายเขา ยกเวนการรายงานใหสงเฉพาะใบแจง
การยายที่อยู ตอนที่ ๑ รายงานไปยังสํานักทะเบียนกลางตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๓)
ขอ ๘๕ เมื่ อ นายทะเบีย นอํ า เภอหรือ นายทะเบี ยนท อ งถิ่ น ได รั บ แจ ง การย า ยออกจาก
ทะเบียนบานกลาง ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูขอแจงยายเปนบุคคลคนเดียวกันกับบุคคลที่มีชื่อ
และรายการในทะเบียนบานกลาง
(๒) ดําเนินการแจงการยายออกตามขอ ๗๙
กรณีบุคคลที่มีชื่อและรายการในทะเบียนบานกลางเปนผูเยาวใหบิดาหรือมารดาหรือผูปกครอง
เปนผูแจงการยายออก
ขอ ๘๖ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่ทหารกองประจําการ
มีชื่อในทะเบียนบาน ไดรับแจงจากหนวยทหารขอแจงยายที่อยูของบุคคลที่เขารับราชการเปนทหาร
กองประจําการ ใหแจงเจาบานมาดําเนินการแจงการยายออกโดยถือปฏิบัติตามขอ ๗๙
กรณี เ จ า บ า นไม ม าดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให แ จ ง หน ว ยทหารเพื่ อ ให แ จ ง ทหาร
กองประจําการผูนั้นดําเนินการแจงการยายที่อยูปลายทางตอไป
ขอ ๘๗ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น ไดรับแจงการยายออกของบุคคล
ที่เดินทางไปตางประเทศ ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ดําเนินการแจงการยายออกตามขอ ๗๙ โดยอนุโลม โดยใหหมายเหตุในใบแจงการยายที่อยู
ในชองยายไปที่วา “ไปประเทศ…”
(๒) ใหเพิ่มชื่อบุคคลดังกลาวในทะเบียนบานกลางของสํานักทะเบียนและบันทึกในทะเบียนบาน
และสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานวา “ทะเบียนบานกลางลําดับที่…”
(๓) ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓ เก็บไวเปนหลักฐาน
(๔) ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ ๑ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๓)
กรณีที่บุคคลดังกลาวเดินทางกลับจากตางประเทศ ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบหลักฐานของผูแจง
(๒) ให ต รวจสอบรายการผู ข อแจ ง ย า ยจากทะเบี ย นบ า นกลางและใบแจ ง การย า ยที่ อ ยู
ตอนที่ ๒ หรือใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ ๓ (ถามี)

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๓) ดําเนินการรับแจงยายออกจากทะเบียนบานกลางตามระเบียบวาดวยการแจงยายตอไป
ขอ ๘๘ กรณีที่มีการแจงการยายที่อยูออกจากทะเบียนบานแลว แตผูยายที่อยูถึงแกความตาย
กอนที่จะนําหลักฐานไปแจงยายเขา ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นดําเนินการดังนี้
(๑) ใหระงับการรับแจงการยายเขา
(๒) ใหสํานักทะเบียนแหงทองที่ที่ผูยายที่อยูถึงแกความตายรับแจงการตายตามระเบียบและ
สงมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังสํานักทะเบียนที่ออกใบแจงการยายที่อยู กรณีที่ไมทราบใหจัดสงไปยัง
สํานักทะเบียนกลาง
(๓) ให สํ า นั ก ทะเบี ย นที่ อ อกใบแจ ง การย า ยที่ อ ยู ห มายเหตุ เ พิ่ ม เติ ม ในทะเบี ย นบ า นว า
“ถึงแกความตายกอนแจงยายเขา ตามมรณบัตร…” กรณีผูมีสวนไดเสียนํามรณบัตร ตอนที่ ๑ มาแสดง
เปนหลักฐานก็ใหดําเนินการหมายเหตุเชนเดียวกัน
(๔) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๓)
กรณีการแจงการยายที่อยูตามวรรคหนึ่งมีผูยายที่อยูคนอื่นที่มีชีวิตอยู ใหนําใบแจงการยายที่อยู
ไปดําเนินการแจงยายเขาตามระเบียบตอไป สําหรับผูยายที่อยูที่ถึงแกความตายไปแลวใหระงับการแจง
การยายเขา โดยใหหมายเหตุในใบแจงการยายที่อยูวา “บุคคลลําดับที่… ถึงแกความตายตามมรณบัตร…”
เมื่อสํานักทะเบียนตนทางไดรับตอบรับการแจงการยายเขาแลว ใหหมายเหตุเพิ่มเติมในทะเบียนบาน
เฉพาะผูยายที่อยูที่ถึงแกความตายเชนเดียวกับวรรคหนึ่ง (๓)
การยายเขา
ขอ ๘๙ เมื่ อ นายทะเบี ย นอํ า เภอ หรื อ นายทะเบี ย นท อ งถิ่ น ได รั บ แจ ง การย า ยเข า
ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบหลักฐานของผูแจง
(๒) เรียกสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่จะแจงการยายเขา แลวตรวจสอบใบแจงการยาย
ที่อยูตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒
(๓) รับแจงการยายเขา
(๔) เพิ่มชื่อในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
(๕) มอบสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมหลักฐานการแจงคืนใหผูแจง
(๖) ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ ๒ ตอบรับไปยังสํานักทะเบียนตนทางภายใน ๗ วัน
(๗) ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ ๑ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๓)

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

กรณีแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงผูซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ใหดําเนินการดังนี้
(๑) รับแจงตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๑๑)
(๒) ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) - (๒)
(๓) นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๓) - (๗)
ขอ ๙๐ เมื่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถิ่น ไดรับแจงการยายที่อยูปลายทาง
ใหดําเนินการดังนี้
สํานักทะเบียนปลายทาง
(๑) เรียกสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมคํายิน ยอมเปน หนังสือของเจาบานพรอม
บัตรประจําตัวของเจาบานที่จะยายเขาไปอยูใหมจากผูแจงและตรวจสอบหลักฐานของผูแจง
(๒) ลงรายการในใบแจงการยายที่อยูทั้ง ๓ ตอน และใหหมายเหตุดานบนขวาวา “แจงการยายที่อยู
ปลายทาง” โดยใหผูแจงลงลายมือชื่อในชองผูแจงยายออกและชองผูแจงยายเขาสําหรับชองเจาบาน
ผูยินยอมใหยายเขาใหเขียนชื่อ - สกุล ตัวบรรจงไว
(๓) เรียกเก็บคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๔) ใบแจงยายที่อยู ตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓ สงไปยังสํานักทะเบียนตนทางที่ผูแจงยายมีชื่ออยู
สําหรับใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ ๑ ใหเก็บไว
(๕) คืนหลักฐานประกอบการแจงใหผูแจง
(๖) เมื่อไดรับตอบรับการแจงการยายที่อยูปลายทางจากสํานักทะเบียนตนทางแลว ใหนําใบแจง
การยายที่อยู ตอนที่ ๑ มาตรวจสอบ หากผิดพลาดใหแกไขใหถูกตองตรงกัน
(๗) แจงผูยายที่อยูใหนําสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานมาดําเนินการเพิ่มชื่อใหถูกตองตรงกับ
ทะเบียนบานตอไป
(๘) ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ ๒ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๓)
สํานักทะเบียนตนทาง
(๑) เมื่อไดรับใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓ ใหตรวจสอบรายการผูยายที่อยู
กับทะเบียนบาน หากไมถูกตองใหแกไขใหตรงกับทะเบียนบาน
(๒) จําหนายรายการผูยายที่อยูในทะเบียนบาน
(๓) ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ ๒ สงไปยังสํานักทะเบียนปลายทาง
(๔) ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ ๓ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๓)
(๕) แจงเจาบานใหนําสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานมาดําเนินการจําหนายชื่อตอไป
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ขอ ๙๑ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดรับแจงวา ใบแจงการยายที่อยู
ซึ่งไดออกใหแกผูแจงไดสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญตอนใดตอนหนึ่งหรือทั้งหมดกอนที่
จะนําไปแจงยายเขา ใหนายทะเบียนออกใบแทนใบแจงการยายที่อยูใหใหม โดยดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีสูญหาย ใหผูแจงดําเนินการแจงความและคัดสําเนาแจงความประกอบหลักฐานและ
ใหตรวจสอบใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ ๒ วาไดมีการตอบรับการแจงยายเขาหรือไม ถาเปนกรณีชํารุด
ใหเรียกใบแจงการยายที่อยูคืนจากผูแจงแลวแยกเก็บไวตางหาก
(๒) การลงรายการในใบแทนใบแจงการยายที่อยู ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการออกใบแจงการยาย
ที่อยูใหใหม เวนแตวันเดือนปที่ยายออกใหระบุใหตรงกับวันที่ยายออกตามความเปนจริง โดยใหหมายเหตุวา
“ใบแทนใบแจงการยายที่อยู”
ขอ ๙๒ การแจงการยายที่อยูของคนที่ไมมีสัญชาติไทยที่เขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองรวมทั้งบุตรของบุคคลดังกลาว ใหปฏิบัติเชนเดียวกับคนที่มีสัญชาติไทย
เวนแตถามีสวนราชการหรือหนวยงานควบคุมดูแลอยู ตองไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการหรือ
หนวยงานที่ควบคุมดูแลบุคคลดังกลาวกอนจึงจะดําเนินการตามระเบียบวาดวยการแจงการยายที่อยูได
สวนที่ ๔
การควบคุมทะเบียนราษฎร
ตอนที่ ๑
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน
ขอ ๙๓ คนสัญชาติไทยไมมีชื่อและรายการบุคคลอยูในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) เพราะตกสํารวจ
ตรวจสอบทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙ มีความประสงคจะขอเพิ่ม ชื่อ ในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔)
ใหยื่นคํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่ผูรอง
มีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลวใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) สอบสวนผูรอง เจาบาน และบุคคลที่นาเชื่อถือ และหลักฐานอื่นเพิ่มเติม (ถามี)
(๒) ใหตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนกลาง วาผูรองมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน
แหงอื่นหรือไม
(๓) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพรอมความเห็น เสนอไปยังนายอําเภอแหงทองที่
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(๔) เมื่อนายอํ าเภอพิจ ารณาอนุมั ติแ ล ว ใหน ายทะเบีย นอํา เภอหรือนายทะเบี ยนท องถิ่ น
ดําเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมทั้งหมายเหตุในชองยายเขา
มาจากวา “คํารองที่… ลงวันที่… หรือ หนังสือที่…ลงวันที่ …” แลวแตกรณี แลวใหนายทะเบียน
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปกํากับไว
(๕) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุมัติใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามแบบพิมพ
ที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๒๒)
(๖) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๕)
ขอ ๙๔ คนสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) โดยอาศัยหลักฐานสูติบัตร
ใบแจงการยายที่อยู หรือทะเบียนบานแบบเดิมที่ไมมีเลขประจําตัวประชาชน เปนตน ใหยื่น คํารอง
ตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ ดังนี้
กรณีเพิ่มตามหลักฐานสูติบัตร ใหยื่นคํารองแหงทองที่ที่ออกสูติบตั ร
กรณีเพิ่มตามหลักฐานใบแจงการยายที่อยู ใหยื่นคํารองแหงทองที่ที่ประสงคจะขอเพิ่มชื่อ
กรณีเพิ่ม ตามหลักฐานทะเบียนบาน ใหยื่น คํารอ งแหงทองที่ที่เคยมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ครั้งสุดทาย
เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลวใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบหลั กฐานเอกสารวา ถูก ตอ งหรือ ไม กรณีใ ชห ลัก ฐานใบแจง การย ายที่อ ยู
ใหสอบถามไปยังสํานักทะเบียนซึ่งเปน ผูออกใบแจงการยายที่อยูดังกลาววาบุคคลขอเพิ่ม ชื่อเคยมีชื่อ
และรายการบุคคลอยูในเขตสํานักทะเบียนที่แจงยายออกจริงหรือไม
(๒) สอบสวนผูรองและเจาบานใหปรากฏขอเท็จจริงวาบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อเปนคนเดียวกับบุคคล
ที่ปรากฏชื่อและรายการบุคคลในเอกสารที่นํามาแสดง
(๓) เมื่อนายทะเบียนอนุญาต ใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
พรอมทั้งหมายเหตุในชองยายเขามาจากวา “คํารองที่… ลงวันที่…” แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปกํากับไว
(๔) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุญาตใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามแบบพิมพ
ที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๒๒)
(๕) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๕)
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(๖) กรณีผู รอ งไมมี ภูมิ ลํา เนาในเขตสํ านั กทะเบีย นที่ ขอเพิ่ ม ชื่อ ให น ายทะเบีย นเพิ่ม ชื่ อ
ในทะเบียนบานกลางและหากผูรองมีความประสงคจะยายไปอยูที่ใดใหดําเนินการตามระเบียบวาดวย
การแจงการยายที่อยูตอไป
ขอ ๙๕ คนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากตางประเทศหรือเกิดในตางประเทศแลวเดินทาง
เขามาในประเทศไทย โดยไมมีหลักฐานที่แ สดงวาเปน คนสัญชาติไทยใหยื่น คํารองตามแบบพิม พ
ที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่ผูขอเพิ่มชื่อมีภูมิลําเนาในปจจุบัน
เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ส ง ตั ว ผู ร อ งให ต รวจคนเข า เมื อ งแห ง ท อ งที่ ที่ เ ดิ น ทางเข า มาในประเทศไทย
เพื่ อ ขอพิ สู จ น สั ญชาติ เมื่ อตรวจคนเข าเมื องดํ า เนิ น การตามกฎหมายและระเบี ยบแล ว หากเชื่ อว า
เปนบุคคลสัญชาติไทยก็จะมีหนังสือแจงใหนายทะเบียนทราบ
(๒) หากไดรับแจงจากตรวจคนเขาเมืองวาผูรองเปนคนสัญชาติไทย ใหสอบสวนขอเท็จจริง
เพิ่มเติมเพื่อใหไดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูรอง
(๓) เมื่อนายทะเบียนอนุญาตแลว ใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
พรอมทั้งหมายเหตุในชองยายเขามาจากวา “คํารองที่... ลงวันที่... ” แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปกํากับไว
(๔) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุญาตใหเพิ่มชื่อตามแบบพิมพที่กําหนด
ในขอ ๑๓๔ (๒๒)
(๕) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๕)
ขอ ๙๖ คนสัญชาติไทยที่เกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานมีความประสงคจะขอเพิ่มชื่อ
ในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) ใหผูรองยื่น คํารองตามแบบพิม พที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนทองถิ่น แหงทองที่ที่ผูรองมีภูมิลําเนาอยูใ นปจจุบัน เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารอ งแลว
ใหดําเนินการดังนี้
(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร) หรือหลักฐานการเกิด
ที่ ออกโดยรั ฐ บาลของประเทศนั้ น ซึ่ งได แปลและรั บรองว าถู กต องโดยกระทรวงการต างประเทศ
หนังสื อเดิ น ทางเข าเมือ งของคนที่จะขอเพิ่ ม ชื่อ รวมทั้ งสําเนาทะเบี ยนบ านฉบั บเจ าบา นและบัต ร
ประจําตัวผูรอง
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(๒) สอบสวนผูรองใหไดขอเท็จจริงวา บุคคลดังกลาวเกิดในตางประเทศและมีความประสงค
จะขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
(๓) เมื่อนายทะเบียนอนุญาต ใหบันทึกการอนุญาตไวดานหลังของหลักฐานการจดทะเบียน
คนเกิดหรือหลักฐานการเกิด แลวใหเ พิ่ม ชื่อ ในทะเบียนบ านและสําเนาทะเบี ยนบานฉบับเจาบา น
พรอมทั้งหมายเหตุในชองยายเขามาจากวา “คํารองที่… ลงวันที่…..” แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปกํากับไว
(๔) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุญาตใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามแบบพิมพ
ที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๒๒)
(๕) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๕)
ขอ ๙๗ บุคคลอางวาเปนคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) โดยไมมี
หลักฐานเอกสารมาแสดง ใหเจาบานหรือผูขอเพิ่มชื่อยื่นคํารองตามแบบพิมพ ที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่ผูขอเพิ่มชื่อมีภูมิลําเนาในปจจุบัน เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลว
ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) สอบสวนเจาบาน ผูขอเพิ่มชื่อ บิดามารดาหรือญาติพี่นอง (ถามี) หรือบุคคลที่นาเชื่อถือ
ประกอบการพิจารณา
(๒) ใหตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนกลางวาบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อมีชื่อและรายการบุคคลอยู
ในทะเบียนบานแหงอื่นใดหรือไม
(๓) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพรอมความเห็นเสนอไปยังนายอําเภอแหงทองที่
(๔) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแลว ใหนายทะเบียนดําเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคล
ในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมทั้งหมายเหตุในชองยายเขามาจากวา “คํารองที่…
ลงวันที่… หรือ หนังสือ… ลงวันที่…” แลวแตกรณี แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนป
กํากับไว
(๕) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุมัติใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามแบบพิมพ
ที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๒๒)
(๖) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๕)
ขอ ๙๘ บุคคล หนวยงานเอกชนหรือหนวยงานของรัฐขอเพิ่มชื่อเด็กอนาถา ซึ่งอยูในความ
อุปการะเลี้ยงดูใ นทะเบียนบา น (ท.ร. ๑๔) ใหผูอุปการะเลี้ยงดู ยื่น คํารองตามแบบพิ ม พที่กําหนด

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ตอ นายทะเบี ย นอํ า เภอหรือ นายทะเบี ย นท อ งถิ่ น แหง ท องที่ ที่ เด็ ก อนาถามี ภู มิลํ า เนาอยูใ นปจ จุ บั น
เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลว ใหดําเนินการดังนี้
(๑) สอบสวนผูอุปการะเลี้ยงดู และเด็กในความอุปการะเพื่อทราบประวัติเบื้องตนของเด็ก
ในความอุปการะรวมทั้งหลักฐานอื่นเพิ่มเติม (ถามี)
(๒) ใหตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนกลางวาเด็กอนาถามีชื่อและรายการในทะเบียนบาน
แหงอื่นใดหรือไม
(๓) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพรอมความเห็นเสนอไปยังนายอําเภอแหงทองที่
(๔) เมื่อนายอํ าเภอพิจ ารณาอนุมั ติแ ล ว ใหน ายทะเบีย นอํา เภอหรือนายทะเบี ยนท องถิ่ น
ดํ า เนิ น การเพิ่ ม ชื่ อ และรายการบุ ค คลในทะเบี ย นบ า นและสํ า เนาทะเบี ย นบ า นโดยลงรายการ
ตามขอเท็จจริงเทาที่ปรากฏทราบไดในขณะนั้น รายการใดที่ไมทราบใหทําเครื่องหมาย “–” ไวพรอม
หมายเหตุในชองยายเขามาจากวา “คํารองที่… ลงวันที่… หรือ หนังสือที่… ลงวันที่…” แลวแตกรณี
แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปกํากับไว
(๕) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุมัติใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามแบบพิมพ
ที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๒๒)
(๖) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๕)
ขอ ๙๙ บุคคลที่ไดมีการลงรายการ “ตาย” หรือ “จําหนาย” ในทะเบียนบานไวแลว ตอมา
บุคคลนั้นมาขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน ใหยื่นคํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่ตนเคยมีชื่อในทะเบียนบานกอนถูกจําหนายรายการ เมื่อนายทะเบียน
ไดรับคํารองแลว ใหดําเนินการดังนี้
(๑) สอบสวนผูรองและบุคคลที่แจงการตายหรือการจําหนายของบุคคลดังกลาว ประกอบการ
พิจารณา (ถามี) รวมทั้งหลักฐานอื่น (ถามี)
(๒) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพรอมความเห็นเสนอไปยังนายอําเภอแหงทองที่
(๓) เมื่อนายอํ าเภอพิจ ารณาอนุมั ติแ ล ว ใหน ายทะเบีย นอํา เภอหรือนายทะเบี ยนท องถิ่ น
ดําเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบาน พรอมทั้งหมายเหตุในชอง
ยายเขามาจากวา “คํารองที่... ลงวันที่... หรือ หนังสือที่... ลงวันที่...” แลวแตกรณีแลวใหนายทะเบียน
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปกํากับไว

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา ๒๙
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(๔) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุมัติใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามแบบพิมพ
ที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๒๒) หรือ ๑๓๔ (๒๔) ในกรณีที่ผูนั้นเคยมีชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔)
หรือขอ ๑๓๔ (๒๓) ในกรณีที่ผูนั้นเคยมีชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๓)
(๕) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๕) หรือ ๑๓๒ (๖) หรือ ๑๓๒ (๗)
แลวแตกรณี
ขอ ๑๐๐ คนตางดาวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและเคยมีชื่อในทะเบียนบานขอเพิ่มชื่อ
ในทะเบี ย นบ า น (ท.ร. ๑๔) ให ยื่ น คํ า ร อ งตามแบบพิ ม พ ที่ กํ า หนดต อ นายทะเบี ย นอํ า เภอหรื อ
นายทะเบีย นทอ งถิ่น แหง ท องที่ ท่ี ผูร อ งมี ภู มิลํ า เนาในป จจุ บั น เมื่อ นายทะเบี ยนไดรั บ คํา ร องแล ว
ใหดําเนินการดังนี้
(๑) สอบสวนผูรองและเจาบาน
(๒) ตรวจสอบใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของผูรองวาไดตออายุใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
และรายการยายที่อยูถูกตองหรือไม หากขาดการตออายุหรือรายการที่อยูไมถูกตองใหแ นะนําผูรอง
ดําเนินการใหถูกตองเสียกอน
(๓) คั ด ใบสํ า คั ญ ประจํ า ตั ว คนต า งด า วให ป รากฏรายการในหน า ที่ ๑ ถึ ง หน า ที่ ๖
หนารายการยายที่อยู หนารายการตออายุครั้งสุดทาย หนารายการบุตรอายุตํ่ากวา ๑๒ ป ที่อยูใ น
ครอบครัว โดยใหนายทะเบียนคนตางดาวแหงทองที่รับรองความถูกตอง
(๔) ใหตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนกลางวาผูรองมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน
แหงอื่นหรือไม
(๕) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพรอมความเห็น เสนอไปยังนายอําเภอแหงทองที่
(๖) เมื่อนายอํ าเภอพิจ ารณาอนุมั ติแ ล ว ใหน ายทะเบีย นอํา เภอหรือนายทะเบี ยนท องถิ่ น
ดํ า เนิ น การเพิ่ ม ชื่ อ และรายการในทะเบี ย นบ า นและสํ า เนาทะเบี ย นบ า น พร อ มทั้ ง หมายเหตุ
ในชองยายเขามาจากวา “คํารองที่… ลงวันที่… หรือ หนังสือที่… ลงวันที่…” แลวแตกรณี แลวให
นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปกํากับไว
(๗) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุมัติใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามแบบพิมพ
ที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๒๔)
(๘) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๗)

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง
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ขอ ๑๐๑ คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
(ท.ร. ๑๔) ให ยื่น คํา รอ งตามแบบพิม พ ที่กํ าหนดตอ นายทะเบี ยนอํา เภอหรื อนายทะเบีย นท องถิ่ น
แหงทองที่ที่ผูรองมีภูมิลําเนาในปจจุบัน เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลวใหดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานการอนุญาตใหมีถิ่นที่อยู
(๒) ให น ายทะเบีย นอํ าเภอหรือ นายทะเบีย นท อ งถิ่ น เพิ่ม ชื่ อ ในทะเบีย นบ านและสํ า เนา
ทะเบียนบานฉบับเจาบานตามใบสําคัญถิ่นที่อยูและหมายเหตุในชองยายเขามาจากวา “ใบสําคัญถิ่นที่อยู
เลขที่... โควตาเขาเมืองเลขที่...” แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปกํากับไว
(๓) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุญาตใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามแบบพิมพ
ที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๒๔)
(๔) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๗)
ขอ ๑๐๒ คนที่ไมมีสัญชาติไทย ตอมาไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายใหยื่นคํารองตามแบบพิมพ
ที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่ผูรองมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน
เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลวใหดําเนินการ ดังนี้
กรณีผูรองมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) และเปนบุคคลประเภทที่ ๓, ๔
หรือ ๕ และไดรับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
(๑) ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเอกสาร
(๒) แกไขรายการสัญชาติและเลขประจําตัวประชาชนในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) ตามแบบพิมพ
ที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๒๔)
(๓) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๗)
(๔) กรณีบุคคลดังกลา วเปน บุคคลประเภทที่ ๘ ใหแ กไขรายการสัญ ชาติตามแบบพิม พ
ที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๒๑) แลวรายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๔)
กรณีผูรองมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๓) ไดรับสัญชาติไทย โดยการขอคืน
หรือขอมีหรือขอถือสัญชาติตามสามี
(๑) ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเอกสาร
(๒) จําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๓) หรือทะเบียนบานกลาง
(ท.ร. ๑๓) แลวแตกรณี โดยประทับคําวา “จําหนาย” หนารายการและบัน ทึกในชองยายออกวา
ตามคํารองที่… ลงวันที่… พรอมกับลงลายมือชื่อกํากับไว

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
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(๓) เพิ่มชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) หรือทะเบียนบานกลาง (ท.ร. ๑๔)
และบันทึกในชองยายเขามาจากวา ตามคํารองที่… ลงวันที่… พรอมกับลงลายมือชื่อกํากับไว
(๔) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกบุคคลที่เพิ่มชื่อตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๒๔)
(๕) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๗)
กรณีผูรองไมมีช่ือ ในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) หรือทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๓) และไดรับ
สัญชาติไทย ใหดําเนินการตามวรรคสาม (๓) - (๕) โดยอนุโลม
ขอ ๑๐๓ คนที่ไดสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยบทบัญญัติแ หงกฎหมายซึ่งมิอาจพิจารณา
สั่งการเปนอยางอื่น หรือโดยคําสั่งของศาลถึงที่สุด ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) ใหยื่นคํารอง
ตามแบบพิม พที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่ผูรองมีภูมิลําเนา
อยูใ นปจจุบัน เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารอ งแลวใหดําเนิน การตามขอ ๑๐๒ ยกเวน การกําหนด
เลขประจําตัวประชาชนใหดําเนินการตามขอ ๑๓๔ (๒๒) และรายงานตามขอ ๑๓๒ (๕)
ขอ ๑๐๔ คนที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) ไดเสียสัญชาติไทยหรือ
สละสัญชาติไทยโดยบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งมิอาจพิจารณาสั่งการเปนอยางอื่นหรือโดยคําสั่งของศาล
ถึงที่สุด หรือถูกเพิกถอนใบสําคั ญประจําตัวคนตางดาว เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบีย น
ทองถิ่นตรวจสอบพบ หรือไดรับแจงจากสวนราชการที่เกี่ยวของแลวใหดําเนินการดังนี้
(๑) จําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) โดยใหประทับคําวา
“จําหนายตามคํารองที่… ลงวันที่…” แลวเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๓) กรณีมีชื่อและรายการ
บุคคลในทะเบียนบานกลาง (ท.ร. ๑๔) ก็ใ หจําหนายแลวเพิ่ม ชื่อ ในทะเบียนบานกลาง (ท.ร. ๑๓)
โดยหมายเหตุใ นชองยายเขามาจากวา “เพิ่ม ชื่อตามคํารองที่… ลงวัน ที่… ” แลว ใหน ายทะเบีย น
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปกํากับไว
(๒) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกบุคคลที่เพิ่มชื่อ ตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๒๓)
(๓) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๖)
ขอ ๑๐๕ คนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรไทย โดยไดรับการผอ นผัน เปน กรณีพิเ ศษ
หรือไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง รวมทั้งผูเกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไมไดสัญชาติไทย
มีค วามประสงคข อเพิ่ ม ชื่อ ในทะเบีย นบา น (ท.ร. ๑๓) ใหยื่ น คํา ร อ งตามแบบพิ ม พ ที่กํ า หนดต อ
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่ผูรองมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน เมื่อนายทะเบียน
ไดรับคํารองแลว ใหดําเนินการดังนี้
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(๑) สอบสวนผูรองพรอมทั้งตรวจสอบหลักฐานที่นํามาแสดงโดยเฉพาะหลักฐานการอนุญาต
จากสวนราชการหรือหนวยงานที่ควบคุมรับผิดชอบบุคคลดังกลาว
(๒) สอบสวนเจาบานใหไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับความยินยอมใหผูรองอยูอาศัย
(๓) ใหตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนกลางวาผูรองมีชื่อและรายการบุคคลอยูในทะเบียนบาน
แหงอื่นหรือไม
(๔) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพรอมความเห็น เสนอไปยังนายอําเภอแหงทองที่
(๕) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแลว ใหนายทะเบียนดําเนิน การเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
และสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมทั้งหมายเหตุในชองยายเขามาจากวา “คํารองที่...ลงวันที่.... ”
หรือ หนังสือที่... ลงวันที่...” แลวแตกรณีแลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปกํากับไว
(๖) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุมัติใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน ตามแบบพิมพ
ที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๒๓)
(๗) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๖)
ขอ ๑๐๖ ผูไ ด รั บการยกเว น การปฏิ บั ติต ามกฎกระทรวงซึ่ งออกตามความในมาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๓) ใหยื่นคํารอง
ตามแบบพิม พที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่ผูรองมีภูมิลําเนา
ในปจจุบัน เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) สอบสวนผู รอ งให ทราบถึง เหตุ ผ ลความจําเปน ที่ข อเพิ่ม ชื่ อและเรี ยกหลัก ฐานแสดง
ตัวบุคคลของหนวยงานที่ควบคุมหรือหลักฐานที่รัฐบาลประเทศนั้น ๆ ออกใหประกอบการพิจารณา
(๒) ใหนายทะเบียนเพิ่มชื่อลงในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมทั้ง
หมายเหตุในชองยายเขามาจากวา “คํารองที่… ลงวันที่…” แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อและ
วันเดือนปกํากับไว
(๓) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุญาตใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามแบบพิมพ
ที่กําหนดใหขอ ๑๓๔ (๒๓)
(๔) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๖)
ขอ ๑๐๗ การขอเพิ่มชื่อตามขอ ๙๓ ถึงขอ ๑๐๖ กรณีผูมีอํานาจอนุมัติหรืออนุญาตพิจารณา
แลวเห็นวาพยานเอกสารหรือพยานบุคคลไมนาเชื่อถือหรือผูขอเพิ่ม ชื่อและรายการในทะเบียนบาน
มีพ ฤติ ก ารณ ส อ ไปในทางไม สุจ ริ ต และสั่ ง ไม อ นุ มัติ ห รื อ ไมอ นุ ญ าตแล ว ให แ จ ง ผู ร อ งทราบเป น
ลายลักษณอักษร
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ขอ ๑๐๘ การเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) หรือทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๓) นอกเหนือจาก
ที่ไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหรายงานผูอํานวยการทะเบียนกลางสั่งการเฉพาะกรณี
ตอนที่ ๒
การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน
ขอ ๑๐๙ การจํ า หน า ยชื่ อ และรายการบุ ค คลออกจากทะเบี ย นบ า น กรณี ที่ บุ ค คลมี ชื่ อ
และรายการบุคคลในทะเบียนบานเกินกวาหนึ่งแหง ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น
ปฏิบัติดังนี้
กรณีอยูในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน ใหดําเนินการดังนี้
(๑) เรียกเจาบานหรือคนที่มีชื่อซ้ํา ใหมายืนยันที่อยูที่แนนอนเพียงแหงเดียว
(๒) จําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
ที่บุคคลดังกลาวไมไดอาศัยอยู และใหหมายเหตุในชองยายออกไปที่วา “ชื่อซ้ํา ตามคํารองที่… ลงวันที่…”
แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปกํากับไว
(๓) การยื่นคํารองและการรายงานการจําหนายใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๒๐)
และ ๑๓๒ (๔)
กรณีอยูตางสํานักทะเบียน ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นดําเนินการดังนี้
(๑) ถาไดรับแจงจากสํานักทะเบียนที่บุคคลดังกลาวมีชื่ออยู ใหจําหนายชื่อและรายการบุคคล
ออกจากทะเบียนบานที่มีชื่อซ้ํา พรอมทั้งแจงเจาบานใหนําสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานมาดําเนินการ
จําหนายใหถูกตองตรงกันตอไป
(๒) ถาบุคคลดังกลาวนําหลักฐานการมีชื่อซ้ํามาแสดงเพื่อขอใหจําหนายชื่อและรายการบุคคล
ออกจากทะเบียนบาน ใหดําเนินการเชนเดียวกับ (๑)
(๓) ให หมายเหตุก ารจํ า หน า ยชื่ อและรายการบุ ค คลดั งกล าวในทะเบี ยนบ านและสํ าเนา
ทะเบียนบานฉบับเจาบานในชองยายออกไปที่วา “จําหนายชื่อซ้ํา ตามหนังสือที่… ลงวันที่… หรือ
ตามคํารองที่… ลงวันที่…” แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปกํากับไว
(๔) เมื่อดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แลว ใหรายงานการจําหนายตามระเบียบที่กําหนด
ในขอ ๑๓๒ (๔)
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กรณีที่ไดรับ แจงจากสํานักทะเบียนกลาง ใหน ายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น
ดําเนินการดังนี้
(๑) ถาอยูในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน ใหดําเนินการเชนเดียวกับวรรคสอง
(๒) ถาอยูตางสํานักทะเบียน ใหแจงเจาบานหรือบุคคลที่มีชื่อซ้ําและดําเนินการเชนเดียวกับ
วรรคสอง
ขอ ๑๑๐ บุคคลมีชื่อในทะเบียนบานโดยมิชอบ
กรณีที่บุคคลมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) โดยมิชอบดวยกฎหมายหรือ
ระเบียบแบบแผน ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแลวแตกรณี ดําเนินการดังนี้
(๑) สอบสวนพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสาร (ถามี)
(๒) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพรอมความเห็นเสนอไปยังนายอําเภอแหงทองที่
(๓) เมื่อนายอําเภอไดพิจารณาอนุมัติแลว ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น
จําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน และใหหมายเหตุ
ในชองยายออกไปที่วา “จําหนายตามคํารองที่... ลงวันที่... หรือ หนังสือที่... ลงวันที่...” แลวแตกรณี
แลวใหลงลายมือชื่อและวันเดือนปกํากับไว
(๔) รายงานการจําหนายตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๔)
กรณีที่ไดรับแจงจากสํานักทะเบียนกลางวาบุคคลมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔)
โดยมิ ช อบด ว ยกฎหมายหรือ ระเบี ยบแบบแผน ให น ายทะเบีย นอํ า เภอหรื อ นายทะเบี ยนท อ งถิ่ น
ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหจําหนายชื่อและรายการบุคคลดังกลาวออกจากทะเบียนบานพรอมทั้งแจงเจาบานใหนํา
สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานมาดําเนินการจําหนายใหถูกตองตรงกันตอไป โดยใหหมายเหตุในชอง
ยายออกไปที่วา “จําหนายตามคํารองที่... ลงวันที่...” แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนป
กํากับไว
(๒) รายงานการจําหนายตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๔)
กรณีที่บุคคลดังกลาวไดแ จงการยายออกไปมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานในเขต
สํานักทะเบียนอื่น ใหสําเนาภาพถายหนังสือสํานักทะเบียนกลางแจงไปยังสํานักทะเบียนดังกลาวทราบ
และดําเนินการจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน โดยใหดําเนินการตาม (๑) - (๒)
ตอไป
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ขอ ๑๑๑ เมื่อปรากฏแนชัดวาบุคคลในทะเบียนบานนั้นไดตายไปแลว แตยังไมไดจําหนายชื่อ
และรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน ใหเจาบานยื่นคํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนทองถิ่น เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลวใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) สอบสวนพยานผูรอง บุคคลที่นาเชื่อถือและหลักฐานอื่นเพิ่มเติม (ถามี)
(๒) จําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
โดยใหหมายเหตุในชองยายออกไปที่วา “จําหนายตามคํารองที่… ลงวัน ที่…” แลวใหน ายทะเบียน
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปกํากับไว
(๓) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๔)
ขอ ๑๑๒ คนสั ญ ชาติ ไ ทยหรื อ คนต า งด า วที่ มี ใ บสํ า คั ญ ประจํ า ตั ว คนต า งด า วตาย
ในตางประเทศและเจาบานมีความประสงคจะขอจําหนายชื่อออกจากทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) ใหยื่นคํารอง
ตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่ผูตายมีชื่ออยูใ น
ทะเบียนบาน เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลวใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียนคนตาย (มรณบัตร) หรือหลักฐานการตาย
ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ซึ่งไดแปลและรับรองวาถูกตองโดยกระทรวงการตางประเทศและ
หลักฐานเกี่ยวกับผูแจง
(๒) จําหนายชื่อและรายการคนตายในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบาน โดยประทับคําวา
“ตาย” สีแดงไวหนารายการคนตาย พรอมทั้งหมายเหตุในชองยายออกไปที่วา “คํารองที่…ลงวันที่…”
แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปกํากับไว
(๓) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๔)
ขอ ๑๑๓ การจําหนายชื่อและรายการบุคคลกรณีอื่น ๆ ตามที่สํานักทะเบียนกลางสั่งการ
เฉพาะราย เมื่อนายทะเบียนไดรับแจงแลวใหจําหนายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานและสําเนา
ทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมทั้งหมายเหตุในชองยายออกไปที่วา “จําหนายตามหนังสือที่…ลงวันที่…”
แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปกํากับไว
ขอ ๑๑๔ การจําหนายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน นอกเหนือจากที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้ ใหรายงานผูอํานวยการทะเบียนกลางสั่งการเฉพาะกรณี

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ตอนที่ ๓
การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
ขอ ๑๑๕ การแกไ ขเปลี่ย นแปลงรายการในเอกสารการทะเบี ย นราษฎร ให ป ฏิบั ติ ต าม
หลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ ผู ยื่ น คํ า ร อ งขอแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายการในเอกสารการทะเบี ย นราษฎร
นําเอกสารราชการมาแสดงไมว าเอกสารดัง กล าวจะจัด ทําก อ นหรือหลัง การจัดทํ าทะเบีย นราษฎร
ใหผูยื่นคํารองแสดงเอกสารดังกลาวตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น เมื่อนายทะเบียน
พิจารณาเห็นวาเอกสารดังกลาวเชื่อถือได ใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรให
(๒) ในกรณีที่ผูยื่นคํารองขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรไมมี
เอกสารราชการมาแสดง ใหน ายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น สอบสวนพยานหลักฐาน
แลวรวบรวมหลักฐานเสนอนายอําเภอพรอมดวยความเห็น เมื่อนายอําเภอพิจารณาเห็นวาพยานหลักฐาน
ดังกลาวเชื่อถือได ใหนายอําเภอสั่งนายทะเบียนแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียน
ราษฎรให
(๓) การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎร ใหปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
ในกรณีการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการจากสัญชาติอื่น หรือจากไมมีสัญชาติเปนสัญชาติไทย
เนื่องจากเพราะลงรายการผิดพลาดหรือกรณีอื่น ๆ ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น
สอบสวนพยานหลักฐานแลวรวบรวมหลักฐานเสนอนายอําเภอพรอมดวยความเห็น เมื่อนายอําเภอ
พิจารณาเห็นวาพยานหลักฐานดังกลาวเชื่อถือได ใหนายอําเภอสั่งนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น
แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรให
ในกรณีการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการจากสัญชาติไทยหรือจากไมมีสัญชาติหรือจากสัญชาติอื่น
เป น สั ญชาติ อื่ น เนื่ องจากเพราะลงรายการผิ ด พลาดหรื อ กรณีอื่ น ๆ ให น ายทะเบีย นอํ า เภอหรื อ
นายทะเบียนทองถิ่นสอบสวนพยานหลักฐาน และเมื่อพิจารณาเห็นวาพยานหลักฐานดังกลาวเชื่อถือได
ก็ใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรให

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง
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ขอ ๑๑๖ การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบาน ทะเบียนบานกลาง สูติบัตรหรือ
มรณบั ต ร ให ยื่ น คํ า ร อ งตามแบบพิ ม พ ที่ กํ า หนดตอ นายทะเบีย นอํ า เภอหรื อ นายทะเบี ย นท อ งถิ่ น
แหงทองที่ที่ผูรองมีชื่อในทะเบียนบานหรือทะเบียนบานกลาง แลวแตกรณี
หากปรากฏวาสูติบัตรหรือมรณบัตรที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลงนั้น ออกโดยสํานักทะเบียนอื่น
ใหนายทะเบียนแจงใหสํานักทะเบียนดังกลาวทราบเพื่อจะไดแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองตรงกันตอไป
ขอ ๑๑๗ การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนตายใหยื่นคํารอง
ตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่จัดทําทะเบียนคนเกิด
หรือทะเบียนคนตายแลวแตกรณี
ขอ ๑๑๘ การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบแจงการยายที่อยู ซึ่งนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบี ย นท อ งถิ่ น ได ล งรายการไว ผิ ด พลาด ให น ายทะเบี ย นอํ า เภอหรื อ นายทะเบี ย นท อ งถิ่ น
ผูลงรายการผิดพลาดสามารถดําเนินการแกไขเพิ่มเติมได ยกเวนการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตามขอ ๗๖
ขอ ๑๑๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบานหรือทะเบียนบานกลางใหจัดทํา
รายงานการแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๔)
ขอ ๑๒๐ เมื่ อ มี ผู ม ายื่ น คํ า ร อ งขอแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายการต า ง ๆ ในทะเบี ย นบ า น
ขอคัดสําเนาทะเบียนบาน ขอแจงการยายที่อยู หรือกรณีอื่นใดก็ตาม หากนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนทองถิ่นตรวจพบวามีบุคคลในทะเบียนบานที่มีอายุครบ ๑๕ ปบริบูรณ ใหแกไขรายการ
คํานําหนานามในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน จากเด็กชายหรือเด็กหญิง เปนนาย
หรือนางสาว แลวแตกรณีได โดยไมตองรายงานไปยังสํานักทะเบียนกลาง
ขอ ๑๒๑ รายการตาง ๆ ที่นายทะเบียนหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากนายทะเบียน
ลงรายการในแบบพิมพเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรไวแลว หากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหม จะเปน
เพราะเขียนผิดหรือผิดพลาดเพราะเหตุอื่นใดก็ตาม จะลบ ขูด หรือทําดวยประการใด ๆ ใหเลือนหายไปไมได
แตใหใชวิธีขีดฆาคําหรือขอความเดิมแลวเขียนคําหรือขอความที่ถูกตองแทนดวยหมึกสีแดง พรอมทั้ง
ลงชื่อนายทะเบียนและวันเดือนปกาํ กับไว
ขอ ๑๒๒ กรณีที่สํานักทะเบียนกลางไดตรวจพบวารายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
ของสํานักทะเบียนผิดพลาดและไดแจงใหสํานักทะเบียนแกไขเปลี่ยนแปลง เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนทองถิ่นดําเนินการแกไขแลวไมตองจัดทํารายงานไปยังสํานักทะเบียนกลาง

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง
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ขอ ๑๒๓ กรณีที่สํานักทะเบียนตรวจพบหรือไดรับแจงจากหนวยงานที่เกี่ยวของวารายการ
ในทะเบียนบานไมถูกตอง เนื่องจากไมตรงกับหลักฐานขอเท็จจริงตามกฎหมาย ใหนายทะเบียนแกไข
ใหถูกตองแลวรายงานตามขอ ๑๓๒ (๔)
ตอนที่ ๔
การขอตรวจ คัดและรับรองสําเนารายการทะเบียนราษฎร
ขอ ๑๒๔ ผูมีสวนไดเสียจะขอตรวจ หรือใหนายทะเบียนคัดและรับรองสําเนารายการเอกสาร
ทะเบียนราษฎรไดที่สํานักทะเบียนแหงทองที่ที่เก็บรายการทะเบียนราษฎรไวหรือที่สํานักทะเบียนกลาง
ในวันเวลาราชการ
ขอ ๑๒๕ ผูมีสวนไดเสียตามระเบียบนี้หมายถึง
(๑) เจาบาน
(๒) ผูมีชื่อและรายการปรากฏในเอกสารที่จะขอตรวจ หรือคัดและรับรองสําเนา
(๓) บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีสวนไดเสียเกี่ยวกับเอกสารทะเบียนราษฎรไมวาโดยตรงหรือทางออม
ขอ ๑๒๖ บุคคลหรือนิติบุคคลตามขอ ๑๒๕ (๓) ใหนายทะเบียนเรียกตรวจสอบหลักฐาน
จากผูรองและพิจารณาความเปนผูมีสวนไดเสียแลวจึงดําเนินการใหตอไป
หากผูรองเปนผูมีสวนไดเสียโดยทางออม ใหสอบสวนบันทึกปากคําเพื่อยืนยันความเปนผูมี
สวนไดเสียไวเปนหลักฐานดวยเพื่อใหเกิดความรับผิดทางอาญาถาเปนผูไมมีสวนไดเสีย
ขอ ๑๒๗ การดําเนินการตามขอ ๑๒๔ ใหดําเนินการไดเฉพาะรายการที่ปรากฏในเอกสาร
จากต น ฉบั บหรื อหลั กฐานของสํา นักทะเบีย นเท านั้น เวน แตที่สํ านักทะเบี ยนกลางใหเ ปน ไปตาม
หลักฐานที่ไดจัดเก็บไวดวยระบบไมโครฟลมหรือจากหลักฐานขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรที่จัดสรางไว
ดวยระบบคอมพิวเตอร
ตอนที่ ๕
การสงและการรายงาน
ขอ ๑๒๘ การส ง เอกสารการทะเบี ย นราษฎรที่ กํ า หนดให ส ง ให สํ า นั ก ทะเบี ย นอํ า เภอ
สํานักทะเบียนทองถิ่น รวบรวมสงใหสํานักทะเบียนจังหวัด และใหสํานักทะเบียนจังหวัด รวบรวมสง
ใหสํานักทะเบียนกลางตอไป เวนแตสํานักทะเบียนทองถิ่นเขตในกรุงเทพมหานครใหจัดสงโดยตรง
ไปยังสํานักทะเบียนกลาง

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง
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ขอ ๑๒๙ ระยะเวลาการจัดสง
(๑) สํานักทะเบียนจังหวัด ใหรวบรวมจัดสงไปยังสํานักทะเบียนกลางทุก ๑ เดือน โดยให
สํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนทองถิ่นจัดสงใหสํานักทะเบียนจังหวัดกอนถึงกําหนดสงสํานัก
ทะเบียนกลาง ๓ วัน
(๒) สํานักทะเบียนทองถิ่นเขตในกรุงเทพมหานครใหจัดสงไปยังสํานักทะเบียนกลางทุกวันศุกร
เวนแตถาตรงกับวันหยุดราชการใหเลื่อนถัดไปเปนวันแรกของวันเปดทําการ
ขอ ๑๓๐ ชวงระยะเวลาในการกําหนดสงของสํานักทะเบียนจังหวัดที่ตองจัดสงใหถึงสํานัก
ทะเบียนกลาง ใหถือปฏิบัติตามรหัสของสํานักทะเบียนดังนี้
(๑) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นตนดวยเลข ๑ ใหสง ถึงในวันที่ ๑ ของเดือน
(๒) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นตนดวยเลข ๒ ใหสงถึงในวันที่ ๒ ของเดือน
(๓) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นตนดวยเลข ๓ ใหสงถึงในวันที่ ๓ ของเดือน
(๔) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นตนดวยเลข ๔ ใหสงถึงในวันที่ ๔ ของเดือน
(๕) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นตนดวยเลข ๕ ใหสงถึงในวันที่ ๕ ของเดือน
(๖) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นตนดวยเลข ๖ ใหสงถึงในวันที่ ๖ ของเดือน
(๗) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นตนดวยเลข ๗ ใหสงถึงในวันที่ ๗ ของเดือน
(๘) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นตนดวยเลข ๘ ใหสงถึงในวันที่ ๘ ของเดือน
(๙) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นตนดวยเลข ๙ ใหสงถึงในวันที่ ๙ ของเดือน
ในกรณีที่วันกําหนดสงเปนวันหยุดราชการ ใหเลื่อนถัดไปเปนวันแรกของวันเปดทําการ
ขอ ๑๓๑ วิธีการจัดสง ใหสํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนทองถิ่นดําเนินการดังนี้
(๑) บรรจุแบบพิมพและแบบรายงานที่จะตองสงในซองเอกสารตามรูปแบบที่กําหนด โดยให
แยกแบบพิมพและแบบรายงานเปนแตละประเภท
(๒) นับจํานวนเอกสารในแตละซองและลงรายการหนาซองบรรจุเอกสารใหถูกตองครบถวน
(๓) รวบรวมซองเอกสารทั้งหมดสงสํานักทะเบียนจังหวัด
(๔) สํานักทะเบียนจังหวัดตรวจสอบจํานวนซองเอกสาร บัญชีนําสงและหนังสือนําสงของ
สํานักทะเบียนและลงชื่อรับไวในหนังสือนําสงทั้งสองตอนแลวมอบตอนที่ ๑ คืน ใหสํานักทะเบียน
สวนตอนที่ ๒ เก็บไวเปนหลักฐานของสํานักทะเบียนจังหวัด

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

สําหรับสํานักทะเบียนทองถิ่นเขตกรุงเทพมหานครใหดําเนินการตาม (๑) - (๒) แลวรวบรวม
จัดสงสํานักทะเบียนกลางตอไป
ขอ ๑๓๒ แบบพิมพและแบบรายงานการทะเบียนราษฎรที่สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานัก
ทะเบียนทองถิ่นตองสงเมื่อไดดําเนินการในแตละกรณีไปแลว มีดังนี้
(๑) แบบพิมพสูติบัตร ตอนที่ ๒ ทุกประเภท
(๒) แบบพิมพมรณบัตร ตอนที่ ๒ ทุกประเภท
(๓) แบบพิม พ ใ บแจง การยายที่อยู ตอนที่ ๑ กรณีรับ แจง การยา ยเขา แบบพิม พใ บแจ ง
การยายที่อยู ตอนที่ ๒ กรณีรับแจงการยายที่อยูปลายทาง แบบพิมพใ บแจงการยายที่อยู ตอนที่ ๓
กรณีรับแจงการยายออก
(๔) แบบรายงานการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตาง ๆ ในทะเบียนบาน ตามแบบ ท.ร. ๙๗ ก.
ตอนที่ ๑
(๕) แบบรายงานการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) ตามแบบ ท.ร. ๙๘ ก. ตอนที่ ๑
(๖) แบบรายงานการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๓) ตามแบบ ท.ร. ๙๘ ข. ตอนที่ ๑
(๗) แบบรายงานการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) ตามแบบ ท.ร. ๙๘ ค. ตอนที่ ๑
(๘) แบบรายงานใหเลขรหัสประจําบาน ตามแบบ ท.ร. ๙๙ ก.
(๙) แบบรายงานการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการที่อยูเกี่ยวกับบานตามแบบ ท.ร. ๙๙/๑
ขอ ๑๓๓ แบบพิม พการทะเบียนราษฎรที่สํา นักทะเบีย นกลางจะจั ดสงคืน สํา นักทะเบีย น
จังหวัด เพื่อมอบใหสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่น หรือสํานักทะเบียนทองถิ่นเขต
ในกรุงเทพมหานคร เมื่อไดดําเนินการเสร็จสิ้น มีดังนี้
(๑) แบบพิมพสูติบัตร ตอนที่ ๒ ทุกประเภท
(๒) แบบพิมพมรณบัตร ตอนที่ ๒ ทุกประเภท
(๓) แบบพิมพใบแจงการยายที่อยูทั้ง ๓ ตอน แลวแตกรณี

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

สวนที่ ๕
แบบพิมพการทะเบียนราษฎร
ตอนที่ ๑
แบบพิมพ
ขอ ๑๓๔ แบบพิมพการทะเบียนราษฎรใหใชแบบพิมพตาง ๆ ทายระเบียบนี้ ดังนี้
(๑) ท.ร. ๑
เปนสูติบัตร ใชสําหรับคนที่มีสัญชาติไทยและแจงการเกิดภายในกําหนด
(๒) ท.ร. ๑/๑
เปนหนังสือรับรองการเกิด ใชสําหรับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
ที่มีผูรักษาพยาบาลโดยอาชีพ
(๓) ท.ร. ๑ ตอนหนา เปนใบรับแจงการเกิด
(๔) ท.ร. ๒
เปนสูติบัตร ใชสําหรับคนที่มีสัญชาติไทยและแจงการเกิดเกินกําหนด
(๕) ท.ร. ๓
เปนสูติบัตร ใชสําหรับคนที่ไมมีสัญชาติไทย
(๖) ท.ร. ๔
เป น มรณบั ต ร ใช สํ า หรั บ คนที่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยและคนต า งด า วที่ มี
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
(๗) ท.ร. ๔/๑
เป น หนั ง สื อ รั บ รองการตาย ใช สํ า หรั บ โรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลที่มี ผูรักษาพยาบาลโดยอาชีพ
(๘) ท.ร. ๔ ตอนหนา เปนใบรับแจงการตาย
(๙) ท.ร. ๕
เปนมรณบัตร ใชสําหรับคนที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายแตอยูใน
ลักษณะชั่วคราวหรือเขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมายตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมือง
(๑๐) ท.ร. ๖
เปนใบแจงการยายที่อยู ใชสําหรับคนที่มีชื่อและรายการบุคคล
ในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔)
(๑๑) ท.ร. ๖ ตอนหนา เปนใบรับแจงการยายที่อยู
(๑๒) ท.ร. ๗
เป น ใบแจ ง การย า ยที่ อ ยู ใ ช สํ า หรั บ คนที่ มี ชื่ อ และรายการบุ ค คล
ในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๓)
(๑๓) ท.ร. ๘
เปนบันทึกการเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง
(๑๔) ท.ร. ๘/๑
(๑๕) ท.ร. ๘/๒
(๑๖) ท.ร. ๙
(๑๗) ท.ร. ๑๓

(๑๘) ท.ร. ๑๔
(๑๙) ท.ร. ๑๔/๑
(๒๐) ท.ร. ๓๑
(๒๑) ท.ร. ๙๗ ก.
(๒๒) ท.ร. ๙๘ ก.
(๒๓) ท.ร. ๙๘ ข.
(๒๔) ท.ร. ๙๘ ค.
(๒๕) ท.ร. ๙๙ ก.
(๒๖) ท.ร. ๙๙/๑

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

เปน แบบรายงานผลคดีเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร (แบบรายงานของอําเภอ/ทองถิ่น)
เปน แบบรายงานผลคดีเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร (แบบรายงานของจังหวัด)
เปนใบรับแจงเกี่ยวกับบาน
เปน ทะเบียนบาน ใชสําหรับคนที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย
แตอยูใ นลักษณะชั่วคราวหรือเข าเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
เปน ทะเบียนบาน ใชสําหรับ คนที่มีสัญชาติไทยและคนตางดาว
ที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
เปนแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรจากฐานขอมูลการทะเบียน
ของสํานักทะเบียนกลาง
เปนคํารองทั่วไป
เป น คํ า ร อ งใช สํ า หรั บ แก ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายการต า ง ๆ หรื อ
จําหนายเกี่ยวกับบุคคลและบานในทะเบียนบาน
เปนแบบการใหเลขประจําตัวประชาชน ใชสําหรับบุคคลสัญชาติไทย
ที่ไดรับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔)
เปนแบบการใหเลขประจําตัวประชาชน ใชสําหรับบุคคลตางดาว
ที่ไดรับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๓)
เปนแบบการใหเลขประจําตัวประชาชน ใชสําหรับบุคคลตางดาว
ที่ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยหรือไดรับสัญชาติไทย
เปนแบบการใหเลขรหัสประจําบาน ใชสําหรับบานที่ปลูกสรางขึ้นใหม
หรือไมเคยใหเลขรหัสมากอน
เปนแบบรายงาน ใชสําหรับกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่ ม เติ ม รายการที่ อยู เ กี่ ยวกั บบ า นเป น จํา นวนมากกว า ๑ หลั ง
ในคราวเดียวกัน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ขอ ๑๓๕ แบบพิมพการทะเบียนราษฎรทั้งที่ใชหรือยังไมไดใชปฏิบัติ เกิดการชํารุดเสียหาย
จนไมอาจใชปฏิบัติได ใหนายทะเบียนยกเลิกใชแบบพิมพดังกลาวโดยดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหทําเครื่องหมายกากบาทและระบุคําวา “ยกเลิก” พรอมสาเหตุการยกเลิกดวยหมึกสีแดงไว
(๒) จัดเก็บไวในแฟมตางหาก
สํา หรับ แบบพิ ม พก ารทะเบีย นราษฎรที่ เ ปน แบบในการกํา หนดเลขประจํ า ตั วประชาชน
เมื่อสํานักทะเบียนยกเลิกแลว ใหรายงานใหสํานักทะเบียนกลางทราบ โดยระบุชนิดของแบบพิมพและ
เลขประจําตัวประชาชนในแบบพิมพดังกลาว พรอมสําเนาการรายงานใหสํานักทะเบียนจังหวัดทราบดวย
แบบพิ ม พ ก ารทะเบี ย นราษฎรทุ ก ประเภท เมื่ อ สํ า นั ก ทะเบี ย นได ใ ช ห รื อ ออกให ผู แ จ ง
ผิดประเภท ใหยกเลิกและออกใหมใหถูกตองตามชนิดแบบพิมพ และดําเนินการเชนเดียวกับ (๑) - (๒)
ขอ ๑๓๖ หลั ก ฐานการทะเบี ย นราษฎรที่ ผูอํ า นวยการทะเบี ย นกลาง หรื อ นายทะเบี ย น
จัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรกอนพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
ใหคงใชเปนหลักฐานในการอางอิงหรือแสดงเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
ตอนที่ ๒
การจัดเก็บแบบพิมพ
ขอ ๑๓๗ วิธีเก็บทะเบียนบาน ใหปฏิบัติดังนี้
สํานักทะเบียนทองถิ่น
(๑) ใหแยกเก็บเปนรายตําบลหรือแขวง
(๒) แตละตําบลหรือแขวง แยกออกเปนถนน ตรอก ซอย และจัดลําดับ ถนน ตรอก ซอย
ตามลําดับอักษรตัวหนาของชื่อถนน ตรอก ซอยนั้น ๆ ในกรณีชื่อถนน ตรอก ซอย เหมือนกัน แตมี
หมายเลขกํากับใหเรียงตามหมายเลขที่กํากับ
(๓) ภายในสวนของถนน ตรอก ซอย ใหเรียงตามลําดับบานเลขที่
(๔) การแยกระหวางตําบลหรือแขวง ถนน ตรอก ซอย ใหใชแผนวัสดุแข็งขนาดเดียวกับ
ทะเบียนบานแตมีหัวสูงประมาณครึ่งนิ้ว และเขียนชื่อถนน ตรอก ซอย ไวในสวนที่สูงกวานั้น
(๕) ให มี แผ นวั สดุ แข็ งขนาดเดี ยวกั บทะเบี ยนบ านแต มี หั วสู งกว าประมาณครึ่ งนิ้ ว ยาวหนึ่ ง
ในหาสวนของความยาวของแผนคั่นไวระหวางบานเลขที่ทุก ๆ ๑๐๐ เลขหมาย เชน ๑ - ๑๐๐, ๑๐๑ ๒๐๐, ๒๐๑ - ๓๐๐ เปนตน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

สํานักทะเบียนอําเภอ
(๑) ใหแยกเก็บเปนรายตําบล หมูบาน
(๒) ในหมูบานหนึ่ง ๆ ใหเรียงลําดับบานเลขที่ ถาในหมูบานใหบานเลขที่เปนถนน ตรอก
ซอย ใหแยกภายในหมูบานนั้นออกเปน ถนน ตรอก ซอย ตามลําดับอักษรตัวหนาของชื่อถนน ตรอก
ซอยนั้น ๆ
(๓) การแยกระหวางตําบล หมูบาน ถนน ตรอก ซอย และกลุม บานเลขที่ ใหถือปฏิบัติ
อยางเดียวกับสํานักทะเบียนทองถิ่น โดยอนุโลม
ขอ ๑๓๘ ทะเบีย นบา น (ท.ร. ๑๔) และทะเบีย นบา น (ท.ร. ๑๓) ใหจัด เก็บ รวมกัน
โดยพิจารณาจากรายการที่อยูของบาน
ขอ ๑๓๙ เมื่ อ นํ าทะเบีย นบ านออกไปจากที่ เ พื่อ การใดก็ ต าม จะต อ งเก็ บ เข า ที่ เดิ ม ทั น ที
เมื่อเสร็จสิ้น จะนําไปเก็บหรือวางไวที่อื่นไมได
ขอ ๑๔๐ การเก็บสูติบัตร ตอนที่ ๒ ใหเก็บดังนี้
(๑) แยกประเภทสูติบัตรเปน ท.ร. ๑ หรือ ท.ร. ๒ หรือ ท.ร. ๓ แลวแตกรณี
(๒) สูติบัตรของแตละประเภทใหจัดเก็บในแฟม
(๓) ในแฟมหนึ่ง ๆ ใหบรรจุสูติบัตรเปน เลม ๆ จนเต็ม ขนาดบรรจุของแฟม โดยใหบรรจุ
สูติบัตรตามลําดับเลขประจําตัวประชาชนที่ปรากฏอยูบนมุมบนขวามือของสูติบัตรแตละใบ
(๔) แฟม ที่จัดเก็บสูติบัตรจนเต็ม แลว ใหระบุขอความที่สัน แฟม วา “แฟม ที่… ของป…
เลขประจําตัวเลขที่… ถึงเลขประจําตัวเลขที่…” แลวจัดเก็บเรียงไวใหปลอดภัยและเปน ระเบียบ
เพื่อสะดวกแกการคนหา
ขอ ๑๔๑ การเก็บมรณบัตร ตอนที่ ๒ ใหเก็บดังนี้
(๑) แยกประเภทมรณบัตรเปน ท.ร. ๔ หรือ ท.ร. ๕ แลวแตกรณี
(๒) มรณบัตรของแตละประเภทใหจัดในแฟม
(๓) ในแฟมหนึ่ง ๆ ใหบรรจุมรณบัตรรวมกันทุกตําบล โดยใหบรรจุเรียงตามลําดับวันเดือนป
ที่ออกมรณบัตร
(๔) แฟมที่จัดเก็บมรณบัตรจนเต็มแลว ใหระบุขอความที่สัน แฟม วา “แฟม ที่… ออกให
ตั้งแตวันที่… เดือน… ป… ถึงวันที่… เดือน… ป…” แลวจัดเก็บเรียงไวใหปลอดภัยและเปนระเบียบ
เพื่อสะดวกแกการคนหา
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ขอ ๑๔๒ การเก็บใบแจงการยายที่อยู ใหแยกประเภทใบแจงการยายที่อยูเปนประเภทและให
แยกจัดเก็บเปนแตละตอน ดังนี้
(๑) ใหจัดเก็บในแฟมโดยบรรจุเรียงตามลําดับวันเดือนปที่ยายเขาในกรณีรับแจงการยายเขา
หรือตามลําดับวันเดือนปที่ยายออกในกรณีรับแจงการยายออก
(๒) แฟมที่จัดเก็บจนเต็มแลว ใหระบุขอความที่สันแฟมวา “แฟมที่… ยายเขาตั้งแตวันที่…
เดือน… ป… ถึงวันที่… เดือน… ป…” หรือ “แฟมที่… ยายออกตั้งแตวันที่… เดือน… ป… ถึงวันที่…
เดือน… ป…” แลวแตกรณี แลวจัดเก็บเรียงไวใหปลอดภัยและเปนระเบียบเพื่อสะดวกแกการคนหา
(๓) ใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ ๒ ซึ่งไดตอบรับการรับแจงการยายเขาใหดําเนินการจัดเก็บ
เชนเดียวกับ (๑) - (๒)
ขอ ๑๔๓ ใบแจงการยายที่อยู ซึ่งเปนการแจงการยายเขาหรือแจงการยายออกจากทะเบียน
บานกลางหรือการแจงการยายที่อยูปลายทางหรือใบแทนใบแจงการยายที่อยูใหแยกเก็บตางหากจากการ
ยายที่อยูตามขอ ๑๔๒
ขอ ๑๔๔ การจัดเก็บแบบพิมพการทะเบียนราษฎรอื่น ใหจัดเก็บใหอยูใ นสภาพที่ปลอดภัย
และสะดวกตอการคนหา
สวนที่ ๖
สํานักทะเบียนและนายทะเบียน
ตอนที่ ๑
สํานักทะเบียนสาขา สํานักทะเบียนเฉพาะกิจ
ขอ ๑๔๕ ทองที่ใดที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางไดจัดตั้งใหเปนสํานักทะเบียนสาขาหรือสํานัก
ทะเบียนเฉพาะกิจแลว ใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบนี้กําหนดในสวนนั้น ๆ
ขอ ๑๔๖ สํานั กทะเบี ยนสาขาหรื อสํา นัก ทะเบีย นเฉพาะกิจ ใหกํ าหนดรหัสประจําสํ านั ก
ทะเบียนตามที่สํานักทะเบียนกลางกําหนด
ขอ ๑๔๗ ใหสํานักทะเบียนสาขาหรือสํานักทะเบียนเฉพาะกิจจัดสงเอกสารและแบบพิม พ
การทะเบียนราษฎรที่ตองรายงานใหสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่สํานัก
ทะเบียนสาขาหรื อสํา นัก ทะเบียนเฉพาะกิ จอยู ใ นเขตความรับ ผิดชอบตามกําหนดเวลา เพื่อจะได
รวบรวมรายงานไปยังสํานักทะเบียนกลางตามระเบียบที่กําหนดไวตอไป
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ขอ ๑๔๘ แบบพิมพการทะเบียนราษฎรทุกประเภทใหสํานักทะเบียนสาขาหรือสํานักทะเบียน
เฉพาะกิจเบิกจากสํานักทะเบียนจังหวัดแหงทองที่
ตอนที่ ๒
นายทะเบียนสาขา นายทะเบียนเฉพาะกิจ
ขอ ๑๔๙ นายทะเบียนสาขาและนายทะเบียนเฉพาะกิจ ใหมีอํานาจหนาที่ตามที่ผูอํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนด
ขอ ๑๕๐ การระบุตําแหนงใหระบุวา “นายทะเบียนสาขา (ระบุชื่อสาขา) อําเภอ (เทศบาล
หรือเขต)…” หรือ “นายทะเบียนเฉพาะกิจ (ระบุชื่อที่ดําเนิน การ) อําเภอ (เทศบาลหรือเขต)…”
แลวแตกรณี
สวนที่ ๗
การจัดทําและควบคุมทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนกลาง
ตอนที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๑๕๑ ใหสํานักทะเบียนกลางจัดทําทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอรตามเอกสาร
การรายงานของสํานักทะเบียนที่ไดกําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ ๑๕๒ วิธีการจัดทํ าและควบคุ มทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอรใ ห เปน ไปตาม
วิธีการที่สํานักทะเบียนกลางกําหนด
(๑) เลขประจําตัวประชาชน มี ๑๓ หลัก แบงออกเปน ๕ สวน
สวนที่ ๑ มี ๑ หลัก หมายถึง ประเภทบุคคลซึ่งมี ๘ ประเภท
สวนที่ ๒ มี ๔ หลัก หมายถึง สํานักทะเบียนที่ออกเลขประจําตัวใหกับประชาชน
สวนที่ ๓ และสวนที่ ๔ รวมกัน มี ๗ หลัก หมายถึง ลําดับที่ของบุคคลในแตละ
ประเภทของแตละสํานักทะเบียน
สวนที่ ๕ มี ๑ หลัก หมายถึงเลขตรวจสอบความถูกตองของเลขประจําตัวประชาชนทั้งหมด
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(๒) ประเภทของบุคคลที่อยูในระบบทะเบียนราษฎร แบงออกเปน ๘ ประเภท
ประเภทที่ ๑ ไดแ ก คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ไดแ จงการเกิดภายในกําหนดเวลา
ที่กฎหมายกําหนด
ประเภทที่ ๒ ได แ ก คนที่ เกิ ด และมีสั ญ ชาติ ไทย ไดแ จ งการเกิ ดเกิ น กํ า หนดเวลา
ที่กฎหมายกําหนด
ประเภทที่ ๓ ไดแก คนไทยและคนตางดาวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวซึ่งมีชื่อ
และรายการบุคคลในทะเบียนบานกอนวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗
ประเภทที่ ๔ ไดแก คนไทยและคนตางดาวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและไดมี
การย า ยเข า ในทะเบี ย นบ า นขณะยั ง ไม มี เ ลขประจํ า ตั ว ประชาชน (ระหว า งวั น ที่ ๑ มกราคม ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗)
ประเภทที่ ๕ ไดแก คนไทยและคนตางดาวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวที่ไดรับ
อนุมัติใหเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน
ประเภทที่ ๖ ไดแก คนตางดาวที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายในลักษณะชั่วคราว
และคนตางดาวที่เขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ประเภทที่ ๗ ไดแก บุตรของบุคคลประเภทที่ ๖ ซึ่งเกิดในประเทศไทย
ประเภทที่ ๘ ได แ ก บุ ค คลต า งด า วที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให มี ถิ่ น ที่ อ ยู ใ นประเทศไทย
หรือบุคคลที่ไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
ตอนที่ ๒
ทะเบียนบาน
ขอ ๑๕๓ การจัดทําทะเบียนบาน การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการที่อยูของบานของสํานัก
ทะเบียนกลาง ใหจัดทําจากแบบรายงานการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือจําหนายเกี่ยวกับบาน
หรือทะเบียนบาน ฉบับป พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่ตกหลน
ขอ ๑๕๔ ใหสํานักทะเบียนกลางจัดพิม พทะเบียนบานดวยระบบคอมพิวเตอร แจกจายให
สํานักทะเบียนตามแผนที่กําหนดจนครบทุกสํานักทะเบียน
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ตอนที่ ๓
ทะเบียนคนเกิด
ขอ ๑๕๕ ใหสํานักทะเบียนกลางจัดทําทะเบียนคนเกิดจากสูติบัตร ตอนที่ ๒
ขอ ๑๕๖ สูติบัตร ตอนที่ ๒ ที่นํามาจัดทําทะเบียนคนเกิด ใหดําเนิน การถายภาพไวดวย
ระบบไมโครฟลมหรือระบบภาพถายคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนในการอางอิงตรวจสอบและคัดรับรองสําเนา
ขอ ๑๕๗ สูติบัตร ตอนที่ ๒ เมื่อไดจัดทําทะเบียนคนเกิดแลว ใหสงคืน สํานักทะเบียน
ที่ออกสูติบัตรเพื่อจัดเก็บตามระเบียบตอไป
ตอนที่ ๔
ทะเบียนคนตาย
ขอ ๑๕๘ ใหสํานักทะเบียนกลางจัดทําทะเบียนคนตายจากมรณบัตร ตอนที่ ๒
ขอ ๑๕๙ มรณบัตร ตอนที่ ๒ ที่นํามาจัดทําทะเบียนคนตาย ใหดําเนินการถายภาพไวดวย
ระบบไมโครฟลมหรือระบบภาพถายคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนในการอางอิงตรวจสอบและคัดรับรองสําเนา
ขอ ๑๖๐ มรณบัตร ตอนที่ ๒ เมื่อไดจัดทําทะเบียนคนตายแลว ใหสงคืนสํานักทะเบียน
ที่ออกมรณบัตรเพื่อจัดเก็บตามระเบียบตอไป
ตอนที่ ๕
การยายที่อยู
ขอ ๑๖๑ เมื่อมีการแจงการยายออกหรือแจงการยายเขาในทะเบียนบานของสํานักทะเบียน
แลวใหสํานักทะเบียนกลางปรับปรุงทะเบียนบานใหตรงกันกับของสํานักทะเบียนตามหลักฐานใบแจง
การยายที่อยู
ขอ ๑๖๒ ใบแจงการยายที่อยู ใหดําเนิน การถายภาพไวดวยระบบไมโครฟลมหรือระบบ
ภาพถายคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนในการอางอิง ตรวจสอบและคัดรับรองสําเนา
ขอ ๑๖๓ ใบแจงการยายที่อยู เมื่อไดดําเนิน การแลวใหสงคืนสํานักทะเบียนที่ออกใบแจง
การยายที่อยู เพื่อจัดเก็บตามระเบียบตอไป
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ตอนที่ ๖
การเพิ่มชื่อและการจําหนายชื่อ
ขอ ๑๖๔ ใหสํานักทะเบียนกลางดําเนิน การเพิ่ม ชื่อหรือจําหนายชื่อออกจากทะเบียนบาน
ของสํานักทะเบียนกลางตามแบบรายงานการเพิ่มชื่อหรือจําหนายชื่อที่สํานักทะเบียนจัดสงมาแลวแตกรณี
ขอ ๑๖๕ แบบรายงานการเพิ่มชื่อหรือจําหนายชื่อเมื่อดําเนินการแลว ใหสํานักทะเบียนกลาง
ทําลายตามระยะเวลาและวิธีการที่กําหนด
ตอนที่ ๗
การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร
ขอ ๑๖๖ ใหสํานักทะเบียนกลางดําเนิน การปรับปรุงรายการในฐานขอมูลทะเบียนประวัติ
ราษฎรเปนปจจุบันตามหลักฐานที่สํานักทะเบียนจัดสงมา หรือตามหลักฐานรายการทะเบียนที่พิม พ
จากคอมพิวเตอรและไดมีการตรวจสอบแกไขใหถูกตองแลว
ขอ ๑๖๗ หลักฐานการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรเมื่อดําเนินการแลวใหสํานัก
ทะเบียนกลางทําลายตามระยะเวลาและวิธีการที่กําหนด
ตอนที่ ๘
การสงและการรายงาน
ขอ ๑๖๘ แบบพิ ม พ ก ารทะเบี ย นราษฎรและแบบรายงานที่ สํ า นั ก ทะเบี ย นกลางส ง คื น
ใหสํานักทะเบียนตรวจสอบความถูกตอง แลวยืน ยัน หรือ แกไขใหถูกตองพรอมทั้งสงคืน ใหสํานัก
ทะเบียนกลางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับเอกสาร
ขอ ๑๖๙ การยืนยันหรือแกไขความถูกตองในแบบพิมพการทะเบียนราษฎรและแบบรายงาน
ตามขอ ๑๖๘ ใหสํานักทะเบียนดําเนินการตามวิธีการที่สํานักทะเบียนกลางกําหนด
ขอ ๑๗๐ กรณีที่สํานักทะเบียนกลางตรวจสอบและพบความผิดพลาดของรายการบุคคลและ
รายการบานที่สํานักทะเบียนจัดสงรายงาน ใหแจงสํานักทะเบียนดําเนินการแกไขใหถูกตองตามวิธีการ
ที่สํานักทะเบียนกลางกําหนด
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สวนที่ ๘
การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
ขอ ๑๗๑ “ผูมีอํานาจเปรียบเทียบ” ในเขตสํานักทะเบียนอําเภอ หมายถึง นายทะเบียนอําเภอ
ในเขตสํานักทะเบียนทองถิ่น หมายถึง นายทะเบียนทองถิ่น
ขอ ๑๗๒ เมื่อปรากฏวาผูใดกระทําผิดกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร ใหมีผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบทําการเปรียบเทียบโดยมิชักชา
ขอ ๑๗๓ ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบบันทึกคําใหการของผูกลาวหาและผูตองหาโดยยอ
ถา ผู ตอ งหายิ น ยอมให เ ปรี ย บเที ยบก็ ใ ห ทํ าการเปรี ยบเทีย บได แต ถ าผู ต องหาไม ยิน ยอม
ใหเปรียบเทียบ ใหแจงใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตอไป
คําใหการของผูกลาวหา ผูตองหา และบันทึกการเปรียบเทียบ ใหบัน ทึกลงในสมุดบันทึก
การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ตามแนบทายระเบียบนี้
ขอ ๑๗๔ ในการเปรียบเทียบ ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดเงินคาปรับที่ผูตองหาจะตองพึงชําระ
โดยคํานึงถึงลักษณะความหนักเบาและพฤติการณแหงความผิดตลอดจนฐานะความเปนอยูของผูตองหา
ขอ ๑๗๕ เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับแลว ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบออกใบเสร็จรับเงิน
ใหผูตองหารับไป
ขอ ๑๗๖ การรายงานผลคดีเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
ใหสํานักทะเบียนรายงานไปยังสํานักทะเบียนกลาง ตามแบบทายระเบียบนี้ทุกเดือนในสัปดาหแรก
ของเดือนถัดไป
ขอ ๑๗๗ การรั บเงิน เก็ บรั กษาเงิน สงและถอนเงินคาเปรียบเทียบ สํ าหรับกรณีนายทะเบี ยน
ทองถิ่นเป น ผูทําการเปรียบเทียบ ใหถือปฏิบั ติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าดวยการฝากเงิ น
การเบิกจายเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินของเทศบาล สําหรับกรณีนายทะเบียนอําเภอเปนผูทํา
การเปรียบเทียบ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบการรับจาย การเก็บรักษาและการนําสงเงินในหนาที่ของ
อําเภอและกิ่งอําเภอของกระทรวงการคลัง
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