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ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง
วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๑) วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ผูอํานวยการทะเบียนกลางออกระเบียบแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวย
การจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕”
ขอ ๒ ระเบี ย บนี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ๑ ธั น วาคม ๒๕๔๕ เป น ต น ไป ยกเว น
การปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้ ใหเปนไปตามพื้นที่หรือระยะเวลาที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
(๑) การจัดทําบัตรทะเบียนคนเกิด ตามขอ ๕
(๒) การเปลี่ยนแปลงแบบพิมพใบรับแจงการตาย (ท.ร. ๔ ตอนหนา) ตามขอ ๑๘
ขอ ๓ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น ข อ ๓๔/๑ แห ง ระเบี ย บสํ า นั ก ทะเบี ย นกลางว า ด ว ย
การจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
“ขอ ๓๔/๑ กรณีสํานักทะเบียนตรวจพบหรือไดรับแจงจากบุคคลใดวาบานที่มีเลขประจําบาน
หลังใดถูกรื้อหรือถูกปลอยทิ้งรางจนไมมีสภาพความเปนบาน โดยเจาบานหรือผูอยูในบานไมไดแจง
การรื้อบานตอนายทะเบียน ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นดําเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบวาไดมีการรื้อบาน หรือไมมีสภาพความเปนบานแลว
(๒) สอบสวนพยานบุคคลที่นาเชื่อถือซึ่งมีภูมิลําเนาหรืออาศัยอยูในบริเวณพื้นที่ดังกลาว
(๓) หากผลการตรวจสอบและสอบสวนข อเท็จ จริ งปรากฏว าบ านถูก รื้อ หรื อไมมี สภาพ
ความเป น บ า นมาแล ว เป น เวลาไม ถึ ง ๑๘๐ วั น ให น ายทะเบี ย นจั ด ทํ า ประกาศสํ า นั ก ทะเบี ย น
แจงขอความใหเจ าบานหรื อผูมีชื่อในทะเบีย นบานของบานดัง กลาวมาติดตอเพื่ อ แจงยา ยออกและ
จําหนายทะเบียนบานภายใน ๓๐ วันนับแตวันปดประกาศ โดยใหระบุวันเดือนปที่ครบกําหนดไวดวย
สําหรับการปดประกาศ ใหปด ณ สํานักทะเบียน ๑ ฉบับ บริเวณพื้นที่ชุมชน ๑ ฉบับ และบริเวณ
ที่บานหลังดังกลาวเคยตั้งอยูหรือตั้งอยูอีก ๑ ฉบับ
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(๔) เมื่ อ ครบกํ า หนดเวลา ๓๐ วัน ตามที่กํ า หนดไว ใ นประกาศของสํ า นั กทะเบีย นแล ว
ไมมีเจาบานหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานมาติดตอ ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น
จําหนายเลขประจําบานและทะเบียนบานโดยปฏิบัติเชนเดียวกับขอ ๓๔ ยกเวนการยายรายการบุคคล
ในทะเบียนบานใหแจงยายไปไวในทะเบียนบานกลางของสํานักทะเบียนโดยปฏิบัติเชนเดียวกับขอ ๘๑
(๕) กรณี ผ ลการตรวจสอบและสอบสวนข อเท็ จจริ งปรากฏวา บานถูก รื้อหรือไมมีส ภาพ
ความเปนบานมาแลวเปน เวลาเกิน กวา ๑๘๐ วัน ใหน ายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น
ดําเนินการเชนเดียวกับ (๔) โดยไมตองจัดทําประกาศสํานักทะเบียน”
ขอ ๔ ใหเพิ่ม ความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ ๕๗ แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง
วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
“การรับ แจงการเกิดเกิน กําหนดตามวรรคหนึ่ง ถาเด็กที่จะแจงการเกิดมีอายุต่ํากวา ๗ ป
บริบูรณในวันที่ยื่นคํารอง ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นเปนผูพิจารณาอนุญาต เวนแต
จะมีเหตุอัน ควรสงสัยเรื่องสัญชาติของเด็กที่จะแจงการเกิด ใหน ายทะเบียนรวบรวมหลักฐานเสนอ
ขอความเห็นชอบจากนายอําเภอทองที่กอนพิจารณาอนุญาต”
ขอ ๕ ใหเ พิ่ม ความตอ ไปนี้เ ปน ขอ ๖๐/๑ ขอ ๖๐/๒ ขอ ๖๐/๓ และขอ ๖๐/๔
แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
“ขอ ๖๐/๑ สูติบัตร ตอนที่ ๒ ที่น ายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดจัดทําขึ้น
ตามระเบียบนี้ ไมวาจะเปนเอกสารหรือขอมูลในระบบคอมพิวเตอร ใหสํานักทะเบียนจัดเก็บไวเปน
ทะเบียนคนเกิดของสํานักทะเบียน
ขอ ๖๐/๒ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น ไดรับแจงการเกิดหรือ รับแจง
การเกิดเกินกําหนดของผูใดแลว ใหออกบัตรทะเบียนคนเกิดตามแบบ ท.ร. ๒๖ ตอนที่ ๑ มอบใหผแู จง
พร อ มกั บ สู ติ บั ต ร เพื่ อ ใช เ ป น หลั ก ฐานประจํ า ตั ว ผู ที่ ไ ด รั บ แจ ง การเกิ ด โดยนายทะเบี ย นอํ า เภอ
หรือนายทะเบียนทองถิ่น จะตองจัดทําทะเบียนคุมการออกบัตร ท.ร. ๒๖ ใหถูกตองและใหผูแ จ ง
ลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือรับบัตร ท.ร. ๒๖ ในทะเบียนคุมทุกรายใหชัดเจน สวน ท.ร. ๒๖
ตอนที่ ๒ ใหรายงานไปพรอมกับสูติบัตร ตอนที่ ๒
ขอ ๖๐/๓ กรณีบิดา มารดา หรือผูปกครองมีความประสงคจะขอบัตรทะเบียนคนเกิดใหแกบุตร
หรือผูอยูใ นปกครอง แลวแตกรณี ที่ไดแ จงการเกิดและมีชื่อ ในทะเบียนบานกอ นที่จะมีการจัดทํา
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บัตรทะเบียนคนเกิดตามระเบียบนี้ หรือขอมีบัตรทะเบียนคนเกิดใหมแทนฉบับเดิมที่สูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหยื่นคํารองตอนายทะเบียน ณ สํานักทะเบียนแหงที่เด็กมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
และเมื่อไดรับคํารองแลว ใหนายทะเบียนดําเนินการ ดังนี้
(๑) เรียกและตรวจสอบบัตรประจําตัว ของผูแ จ ง สําเนาทะเบี ยนบานฉบับเจาบ านที่เด็ ก
มีชื่อและรายการบุคคล สูติบัตรหรือสําเนาทะเบียนคนเกิดของเด็กที่จะขอบัตร ท.ร. ๒๖
(๒) กรณีบัตรทะเบียนคนเกิดสูญหายหรือถูกทําลาย ใหนายทะเบียนรับแจงเอกสารเกี่ยวกับ
การทะเบียนราษฎรสูญหายหรือถูกทําลาย และตรวจสอบรายการในทะเบียนคุมการออกบัตร ท.ร. ๒๖
หรือฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร
(๓) กรณีชํารุดในสาระสําคัญ ใหเรียกบัตร ท.ร. ๒๖ ที่ชํารุด ฯ คืนจากผูแจง และตรวจสอบ
รายการในทะเบียนคุมการออกบัตร ท.ร. ๒๖ หรือฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร
(๔) เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นอนุญาต ใหดําเนินการออกบัตร ท.ร. ๒๖
ใหกับผูแจง โดยการลงรายการในบัตร ท.ร. ๒๖ ใหคัดลอกหรือพิมพขอความตามรายการที่ปรากฏในทะเบียน
คนเกิด (สูติบัตร ตอนที่ ๒) ทั้งนี้ใ นกรณีการออกบัตร ท.ร. ๒๖ แทนฉบับเดิมที่สูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุด ฯ ใหระบุขอความวา “ใบแทน” ไวดานหนาของบัตร ท.ร. ๒๖ ดวย
(๕) ลงทะเบียนคุมการออกบัตร ท.ร. ๒๖ ตามขอ ๖๐/๒ และมอบบัตร ท.ร. ๒๖ ใหผูแจง
(๖) สง ท.ร. ๒๖ ตอนที่ ๒ รายงานไปพรอมกับสูติบัตร ตอนที่ ๒
ขอ ๖๐/๔ การจัดทําบัตรทะเบียนคนเกิดตามขอ ๖๐/๒ และขอ ๖๐/๓ ใหนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น ดําเนินการออกบัตร ท.ร. ๒๖ ใหแ กผูที่มีอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง
อายุกอนสิบหาปบริบูรณเทานั้น
การจัดทําบัตรทะเบียนคนเกิดสําหรับเด็กที่มีอายุไมเกิน หนึ่งป ไมตองพิมพลายนิ้วมือเด็ก
ในบัตรและใหนายทะเบียนแจงตอผูที่แจงการเกิดใหขอเปลี่ยนบัตรทะเบียนคนเกิดเมื่อเด็กมีอายุครบ
หนึ่งปบริบูรณ”
ขอ ๖ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น ข อ ๗๑/๑ แห ง ระเบี ย บสํ า นั ก ทะเบี ย นกลางว า ด ว ย
การจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
“ขอ ๗๑/๑ มรณบัตร ตอนที่ ๒ ที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดจัดทําขึ้น
ตามระเบียบนี้ ไมวาจะเปนเอกสารหรือขอมูลในระบบคอมพิวเตอร ใหสํานักทะเบียนจัดเก็บไวเปน
ทะเบียนคนตายของสํานักทะเบียน”
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ขอ ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน วรรคสามของขอ ๘๕ แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง
วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
“กรณีบุคคลที่มีชื่อและรายการในทะเบียนบานกลางมีเหตุจําเปนไมสามารถแจงการยายออก
ไดดวยตนเองเนื่องจากเปนคนพิการทางกายจนเดินไมได หรือเปนผูเจ็บปวยทุพพลภาพ หรือกรณีอื่น
ใหบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูนั้นโดยตรงเปนผูแจงการยายแทน โดยใหนายทะเบียนเรียกหลักฐาน
บัตรประจําตัวของผูแจง บัตรประจําตัวผูที่จะยายที่อยู (ถามี) หนังสือมอบหมาย ใบรับรองแพทย
แผนปจจุบัน (ถามี) และบันทึกสอบสวนผูแจงใหปรากฏขอเท็จจริงวาผูที่จะแจงการยายออกเปนบุคคล
เดียวกัน กับผูที่มี ชื่ออยูใ นทะเบี ยนบานกลาง รวมถึง เหตุผ ลความจํา เปน ที่ผู นั้น ไมอ าจแจง การยา ย
ดวยตนเอง แลวจึงดําเนินการแจงยายออกตามขอ ๗๙”
ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ ๙๕ และขอ ๙๖ แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวย
การจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๙๕ บุคคลที่อางวามีสัญชาติไทยซึ่งเดินทางกลับจากตางประเทศ โดยใชหนังสือเดินทาง
ของต า งประเทศ หรื อ หนั ง สื อ สํา คั ญ ประจํา ตั ว (Certificate of Identity) ออกให โ ดยสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทย ไมวาผูนั้น จะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย มีความ
ประสงค จะขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) โดยไมมีหลักฐานที่แสดงวาเปน ผูมีสัญชาติไทย
ใหยื่นคํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่ผูขอ
เพิ่มชื่อมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลวใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ทําหนังสือสงตัวผูขอเพิ่ม ชื่อ ใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองแหงทองที่ที่ผูนั้นเดิน ทาง
เขามาในประเทศไทยเพื่อขอพิสูจนสัญชาติ
(๒) หากไดรับแจงผลการตรวจพิสูจนจากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองวาผูขอเพิ่มชื่อเปนผูมี
สัญชาติไทย ใหสอบสวนเจาบาน ผูแจงและบุคคลที่นาเชื่อถือใหปรากฏขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ
ของบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อในประเด็นเรื่องชื่อ ชื่อสกุล วัน เดือนปเกิด สถานที่เกิด ภูมิลําเนาที่อยูอาศัย
ในประเทศไทยกอนไปตางประเทศ การใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง รวมถึงรายการชื่อและสัญชาติ
ของบิดาและมารดา
(๓) เมื่ อนายทะเบี ย นอนุ ญาต ให กํ าหนดเลขประจํ าตั ว ประชาชนใหแ ก ผูไ ด รับ อนุญ าต
ใหเพิ่มชื่อตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๒๒)
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(๔) เพิ่มชื่อบุคคลดังกลาวในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ท.ร. ๑๔)
พรอมทั้งหมายเหตุไวในชองยายเขามาจากวา “คํารองที่… ลงวันที่……” แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปกํากับไว
(๕) รายงานตามระเบียบ ฯ ขอ ๑๓๒ (๕)
ขอ ๙๖ คนสัญชาติไทยที่เกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานรับรองการเกิด มีความประสงค
จะขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) ใหยื่นคํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนทองถิ่น แหงทองที่ที่ผูขอเพิ่ม ชื่อมีภูมิลําเนาอยูใ นปจจุบัน เมื่อนายทะเบียนไดรับ
คํารองแลวใหดําเนินการดังนี้
(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานสูติบัตรที่ออกใหโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทย
หรื อเอกสารรั บรองการเกิด ที่ ออกให โดยหน ว ยงานของรั ฐ บาลต างประเทศที่เ ด็ กเกิด ซึ่ งแปลเป น
ภาษาไทยและผานการรับรองคําแปลถูกตองโดยกระทรวงการตางประเทศไทย สําเนาทะเบียนบานฉบับ
เจาบาน บัตรประจําตัวผูแจง (ถามี) บัตรประจําตัวเจาบานและบัตรประจําตัวบิดามารดา (ถามี)
(๒) กรณีผูแจงแสดงเอกสารรับรองการเกิดที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ
จะตองมีรายการหรือขอเท็จจริงแสดงวาเด็กมีสัญชาติไทย หรือมีรายการที่สามารถวินิจฉัยไดวาเด็ก
มีสัญชาติไทย เชน รายการสัญชาติของมารดา เปนตน
(๓) สอบสวนเจ าบ านหรื อ ผูแ จง ให ได ขอ เท็ จ จริ งเกี่ย วกั บประวัติ ข องบุค คลที่ข อเพิ่ม ชื่ อ
ในประเด็นเรื่องชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปเกิด สถานที่เกิด รวมถึงรายการชื่อและสัญชาติของบิดาและ
มารดา
(๔) เมื่อนายทะเบียนอนุญาต ใหบัน ทึกการอนุญาตไวดานหลังของสูติบัตรหรือเอกสาร
รับรองการเกิด แลวแตกรณี และกําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุญาตใหเพิ่มชื่อตาม
แบบพิมพที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๒๒)
(๕) เพิ่มชื่อบุคคลดังกลาวในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ท.ร. ๑๔)
พรอมทั้งหมายเหตุไวในชองยายเขามาจากวา “คํารองที่… ลงวันที่…..” แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปกํากับไว
(๖) รายงานตามระเบียบ ฯ ขอ ๑๓๒ (๕)”
ขอ ๙ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น ข อ ๙๖/๑ แห ง ระเบี ย บสํ า นั ก ทะเบี ย นกลางว า ด ว ย
การจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
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“ขอ ๙๖/๑ บุ ค คลสั ญ ชาติ ไ ทยที่ เ ดิ น ทางกลั บ จากต า งประเทศ โดยใช ห นัง สื อ เดิ น ทาง
ของตางประเทศหรือหนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity) ออกใหโดยสถานเอกอัครราชทูต
หรือสถานกงสุลใหญไทย และมีหลักฐานเอกสารราชการที่ระบุวาเปนผูมีสัญชาติไทย มีความประสงค
จะขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) ใหยื่นคํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่ผูขอเพิ่มชื่อมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารอง
พรอมหลักฐานจากผูขอเพิ่มชื่อแลว ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ทํ า เรื่ อ งขอตรวจสอบความถู ก ต อ งของเอกสารที่ ผู ข อเพิ่ ม ชื่ อ นํ า มาแสดงไปยั ง
สวนราชการที่ออกเอกสารดังกลาว
(๒) กรณีไดรับ แจ งจากสวนราชการที่ออกเอกสารวา เปนเอกสารที่ถูกตอง ใหสอบสวน
เจ าบ าน ผู แ จ งและบุ คคลที่ นา เชื่อ ถือ ให ป รากฏขอ เท็ จ จริ งเกี่ย วกับ ประวั ติ ของบุ คคลที่ข อเพิ่ม ชื่ อ
ในประเด็นเรื่องชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปเกิด สถานที่เกิด สัญชาติ ภูมิลําเนาที่อยูอาศัยในประเทศไทย
กอ นไปต างประเทศ การใชสิทธิ ลงคะแนนเลือกตั้ ง รวมถึงรายการของบิ ดาและมารดา และเมื่ อ
นายทะเบียนอนุญาตแลว ใหดําเนินการตามขอ ๙๕ (๓) - (๕)
(๓) กรณี ไ ด รั บ แจ ง จากส ว นราชการที่ อ อกเอกสารว า เอกสารดั ง กล า วไม ถู ก ต อ งหรื อ
ไมสามารถตรวจสอบได ใหนายทะเบียนทําหนังสือสงตัวผูขอเพิ่มชื่อใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพื่อ
ขอพิสูจนสัญชาติ และดําเนินการตามขอ ๙๕”
ขอ ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ ๙๗ แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง
วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
“การเพิ่ม ชื่อตามวรรคหนึ่ง ถาบุคคลที่จะขอเพิ่ม ชื่อเขาในทะเบียนบานมีอายุตํ่ากวา ๗ ป
บริบูรณในวันที่ยื่นคํารอง ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นเปนผูพิจารณาอนุญาต เวนแต
จะมีเหตุอัน ควรสงสัยเรื่องสัญชาติของบุคคลที่จะขอเพิ่ม ชื่อ ใหน ายทะเบียนรวบรวมหลักฐานเสนอ
ขอความเห็นชอบจากนายอําเภอทองที่กอนพิจารณาอนุญาต”
ขอ ๑๑ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๙๙ แห งระเบีย บสํ านั ก ทะเบี ย นกลางว า ด วยการจั ด ทํ า
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๙๙ บุคคลที่ไดมีการลงรายการ “ตาย” หรือ “จําหนาย” ในทะเบียนบานฉบับที่ มี
เลขประจําตัวประชาชนเนื่องจากสาเหตุการแจงผิดคนหรือเพราะสําคัญผิดในขอเท็จจริง ขอเพิ่มชื่อ
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
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นายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่ผูนั้นเคยมีชื่อในทะเบียนบานกอนถูกจําหนายรายการ เมื่อนายทะเบียน
ไดรับคํารองแลวใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานบัตรประจําตัวผูรอง (ถามี) เอกสารที่ทางราชการออกให
ซึ่งมีรูปถายของผูรอง (ถามี) มรณบัตร (ถามี) และสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
(๒) สอบสวนผูร อ ง บุค คลที่แ จ งการตายหรื อ การจํา หนา ยรายการดั งกล าว และบุ ค คล
ที่นาเชื่อถือ ใหไดขอเท็จจริงถึงสาเหตุที่มีการแจงการตายหรือการจําหนายรายการบุคคลของผูรอง
ในทะเบียนบาน หากบุคคลที่แ จงการตายหรือการจําหนายไมอาจมาใหถอยคําในการสอบสวนได
ไมวาดวยเหตุอันใด ก็ใหนายทะเบียนบันทึกไว
(๓) ตรวจสอบรายการบุคคลกับฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนกลางวา
ผูขอเพิ่มชื่อมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานแหงอื่นใดหรือไม
(๔) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพรอมความเห็นเสนอไปยังนายอําเภอแหงทองที่เพื่อพิจารณา
(๕) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแลว ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้
กรณีสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานปรากฏรายการบุคคลของผูรอง ใหยกเลิกการจําหนาย
รายการบุคคลดังกลาวโดยประทับหรือเขียนขอความที่สามารถมองเห็น ไดชัดเจนดวยหมึกสีแดงวา
“ยกเลิกการตาย” หรือ “ยกเลิกการจําหนาย” แลวแตกรณี ตรงชองรายการชื่อ ในทะเบียนบานและ
สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ท.ร. ๑๔) และใหคัดลอกรายการบุคคลและเลขประจําตัวประชาชน
ของผูรองจากรายการเดิมที่เคยปรากฏอยูในทะเบียนบานกอนถูกจําหนายลงในทะเบียนบานและสําเนา
ทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ท.ร. ๑๔) พรอมทั้งหมายเหตุไวในชองบันทึกแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ
วา “บุคคลลําดับที่… ยกเลิกการตายหรือการจําหนายตามคํารองที่... ลงวันที่...” แลวใหนายทะเบียน
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปกํากับไวทั้งในชองนายทะเบียนและชองบันทึกแกไข ฯ รวมทั้งใหรายงาน
สํานักทะเบียนกลางเปนการเฉพาะรายเพื่อปรับปรุงฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร
กรณีสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานไมปรากฏรายการบุคคลของผูรอง ใหคัดลอกรายการ
บุคคลและเลขประจําตัวประชาชนจากรายการเดิมที่เคยปรากฏอยูในทะเบียนบานกอนถูกจําหนายลงใน
ทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ท.ร. ๑๔) พรอมทั้งหมายเหตุไวในชองบันทึกแกไข
เปลี่ยนแปลงรายการวา “บุคคลลําดับที่.. ยกเลิกการตายหรือการจําหนายตามคํารองที่... ลงวันที่...”
แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปกํากับไวทั้งในชองนายทะเบียนและชองบันทึกแกไข ฯ
รวมทั้งใหรายงานสํานักทะเบียนกลางเปนการเฉพาะรายเพื่อปรับปรุงฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร
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กรณีผูรองมีมรณบัตร ใหยกเลิกมรณบัตรฉบับดังกลาวโดยหมายเหตุวา “ยกเลิกตามคํารอง
ที่... ลงวันที่...” และหากเปนมรณบัตรที่ออกโดยสํานักทะเบียนอื่น ใหนายทะเบียนแจงสํานักทะเบียน
นั้นเพื่อยกเลิกมรณบัตร ตอนที่ ๒ ดวย
(๖) สําหรับสํานักทะเบียนที่จัดทําทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร เมื่อนายอําเภอ
อนุมัติแลวใหรายงานสํานักทะเบียนกลางเปนการเฉพาะรายเพื่อแกไขฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรกอน
เมื่อไดรับแจงจากสํานักทะเบียนกลางแลวจึงดําเนินการตาม (๕)”
ขอ ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๙๙/๑ แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการ
จัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
“ขอ ๙๙/๑ บุคคลที่ถูกจําหนายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานเนื่องจากมีชื่อ และรายการ
ในทะเบียนบานโดยมิชอบหรือโดยทุจริต หรือเปนคนสาบสูญตามคําสั่งศาล ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
(ท.ร. ๑๔) ใหยื่น คํ ารองตามแบบพิม พที่กํ าหนดตอนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถิ่ น
แหงทองที่ที่ผูนั้นมีภูมิลาํ เนาอยูในปจจุบัน เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลวใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) เรียกหลักฐานคําสั่งศาลถอนคําสั่งเปนคนสาบสูญ (กรณีผูขอเพิ่มชื่อเปนคนสาบสูญ)
(๒) สอบสวนเจาบาน ผูขอเพิ่มชื่อ บิดามารดาหรือญาติพี่นอง (ถามี) และบุคคลที่นาเชื่อถือ
รวมทั้งหลักฐานอื่น (ถามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
(๓) รวบรวมหลักฐานทั้ง หมดพรอมความเห็ นเสนอไปยังนายอํา เภอทองที่ ยกเว น กรณี
การเพิ่มชื่อคนสาบสูญใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นเปนผูพิจารณาอนุญาต
(๔) เมื่ อ นายอํ า เภอพิ จ ารณาอนุ มั ติ หรื อ นายทะเบี ย นพิ จ ารณาอนุ ญ าต แล ว แต ก รณี
ใหนายทะเบียนกําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุมัติหรืออนุญาตใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
ตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๒๒) หรือขอ ๑๓๔ (๒๔) แลวแตกรณี
(๕) เพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ท.ร. ๑๔)
พรอมทั้ งหมายเหตุใ นชองยายเข ามาจากวา “คําร องที่. .. ลงวัน ที่. .. หรือหนั งสือที่ . .. ลงวัน ที่. ..”
แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปกํากับไว
(๖) รายงานตามระเบียบ ฯ ขอ ๑๓๒ (๕) หรือขอ ๑๓๒ (๗) แลวแตกรณี”
ขอ ๑๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๐๓ แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทํ า
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“ขอ ๑๐๓ บุคคลที่ไดสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดา
และมารดาเปนผูไมมีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ไดสัญชาติไทยโดยคําสั่งของรัฐมนตรีตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายวาดวยสัญชาติ และบุคคลที่ไดสัญชาติไทยโดยมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลถึงที่สุด
ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) ใหยื่นคํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่ผูขอเพิ่มชื่อมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลว
ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบพยานหลักฐานที่ผูขอเพิ่มชื่อนํามาแสดง
(๒) สอบสวนเจาบาน บิดา มารดา และบุคคลที่นาเชื่อถือ ใหปรากฏขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวั ติ ข องบุ ค คลที่ ข อเพิ่ ม ชื่ อ ในประเด็ น เรื่ อ งชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล วั น เดื อ นป เ กิ ด สถานที่ เ กิ ด ชื่ อ
และสัญชาติของบิดาและมารดา รวมถึงสถานะทางกฎหมายในการอาศัยอยูในประเทศไทยของบิดา
และมารดา เชน ไดรั บอนุ ญาตใหเข าอยูใ นประเทศไทยเพียงชั่วคราว หรื อโดยไมไ ดรับอนุญาต
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
(๓) ตรวจสอบรายการบุคคลกับฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนกลางวา
ผูขอเพิ่มชื่อมีชื่อและรายการบุคคลอยูในทะเบียนบานแหงอื่นหรือไม
(๔) เมื่อนายทะเบียนพิจารณาอนุญาต ใหกําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแ กผูที่ไดรับ
อนุญาตใหเพิ่มชื่อตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๒๒)
(๕) เพิ่มชื่อบุคคลดังกลาวในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ท.ร. ๑๔)
พรอมทั้งหมายเหตุไวในชองยายเขามาจากวา “คํารองที่… ลงวันที่…..” แลวใหนายทะเบียนลงลายมือ
ชื่อและวันเดือนปกาํ กับไว
(๖) รายงานตามระเบียบ ฯ ขอ ๑๓๒ (๕)”
ขอ ๑๔ ใหเ พิ่ม ความตอ ไปนี้ เป น ข อ ๑๑๑/๑ แหง ระเบีย บสํ านั กทะเบียนกลางวา ดว ย
การจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
“ขอ ๑๑๑/๑ เมื่อมีคําสั่งศาลใหผูใดเปนคนสาบสูญ ใหเจาบานยื่นคํารองเพื่อจําหนายรายการ
บุคคลตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่บุคคลนั้นมีชื่อ
อยูในทะเบียนบาน เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลวใหดําเนินการดังนี้
(๑) เรี ย กและตรวจสอบหลั ก ฐานคํ า สั่ ง ศาลให เ ป น คนสาบสู ญ บั ต รประจํ า ตั ว เจ า บ า น
บัตรหรือสําเนาบัตรประจําตัวของคนสาบสูญ (ถามี) สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
(๒) สอบสวนเจาบานและบุคคลที่นาเชื่อถือใหปรากฏขอเท็จจริงเกี่ยวกับคนสาบสูญ
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(๓) จําหน ายชื่อ และรายการบุ คคลในทะเบียนบานและสํ าเนาทะเบียนบ านฉบับเจ าบา น
โดยหมายเหตุในชองยายออกไปที่วา “จําหนายตามคํารองที่...ลงวันที่...” แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปกํากับไว
(๔) รายงานตามระเบียบ ฯ ขอ ๑๓๒ (๔)”
ขอ ๑๕ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๑๑๕ (๓) แห ง ระเบี ย บสํ า นั ก ทะเบี ย นกลางว า ด ว ย
การจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๑๖ ใหเพิ่ ม ความต อไปนี้เปน ขอ ๑๑๕/๑ แห งระเบีย บสํา นักทะเบีย นกลางว าดว ย
การจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
“ขอ ๑๑๕/๑ เมื่ อมี ผูยื่น คํา รองขอแกไ ขเปลี่ย นแปลงรายการเกี่ยวกับ สัญชาติ ใ นเอกสาร
การทะเบียนราษฎร ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(๑) การแกไขรายการสัญชาติของเจาของประวัติซึ่งปรากฏรายการในเอกสารการทะเบียน
ราษฎรจากสัญชาติอื่นหรือไมมีสัญชาติเปนสัญชาติไทย เนื่องจากการไดสัญชาติไทย หรือการคัดลอก
รายการผิดพลาด หรือการลงรายการผิดไปจากขอเท็จจริง ใหน ายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ทอ งถิ่ น ตรวจสอบพยานเอกสารและสอบสวนพยานบุ คคลที่ น า เชื่ อ ถือ เพื่ อ ให ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง
พรอมทําความเห็นเสนอนายอําเภอทองที่พิจารณา และเมื่อนายอําเภอมีคําสั่งอนุญาต ใหนายทะเบียน
แกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรตามคํารอง
(๒) การแกไขรายการสัญชาติในชองรายการสัญชาติของบิดาหรือมารดาของเจาของประวัติ
ในเอกสารการทะเบียนราษฎรจากสัญชาติอื่นหรือไมมีสัญชาติเปนสัญชาติไทย เนื่องจากการคัดลอก
รายการผิดพลาด หรือบิดามารดาไดรับสัญชาติไทยหรือไดแปลงสัญชาติเปน ไทย ใหน ายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นตรวจสอบพยานเอกสารที่เกี่ยวของ เชน สําเนาทะเบียนบานฉบับเดิม
หรือหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเปนไทย เปนตน และสอบสวนพยานบุคคลที่นาเชื่อถือเพื่อให
ปรากฏขอเท็จจริง เมื่อพิจารณาเห็นวาพยานหลักฐานดังกลาวเชื่อถือได ก็ใหแกไขรายการในเอกสาร
การทะเบียนราษฎรตามคํารอง
(๓) การแกไขรายการสัญชาติจากสัญชาติไทย หรือจากไมมีสัญชาติ หรือจากสัญชาติอ่ืน
เป น สัญ ชาติ อื่ น เนื่ อ งจากการคั ด ลอกรายการผิด พลาด หรือ การลงรายการผิ ด ไปจากข อเท็ จจริ ง
หรือการเสียสัญชาติไทย ใหน ายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น สอบสวนพยานหลักฐาน
และเมื่อพิจารณาเห็น วาพยานหลักฐานดังกลาวเชื่อถือได ก็ใหแกไขรายการในเอกสารการทะเบียน
ราษฎรตามคํารอง
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กรณีไดรับแจงจากสํานักทะเบียนกลางหรือหนวยงานของรัฐวาผูมีสัญชาติไทยผูใดเสียสัญชาติไทย
ตามกฎหมายที่เกี่ยวดวยสัญชาติ ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแกไขรายการสัญชาติ
ของบุคคลดังกลาวในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) และแจงเจาบานใหนําสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
มาแกไขรายการใหถูกตองตามขอเท็จจริง โดยใหหมายเหตุการแกไขไวในทะเบียนบานใหชัดเจนดวย
การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎรนอกเหนือจากที่
กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหรายงานผูอํานวยการทะเบียนกลางสั่งการเฉพาะกรณี”
ขอ ๑๗ ใหยกเลิกความในขอ ๑๕๑ แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทํ า
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๕๑ ใหสํานักทะเบียนกลางจัดทําทะเบียนราษฎรและจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติ
ราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอรตามเอกสารการรายงานของสํานักทะเบียนที่ไดกําหนดไวในระเบียบนี้
และเอกสารหลักฐานตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวของกับขอมูลตัวบุคคลที่มีความจําเปนตอการดําเนินงาน
การทะเบียนราษฎร
การจัด เก็บขอ มูลทะเบียนประวัติร าษฎรใหมีรายการตา ง ๆ ตามที่ กําหนดไวใ นกฎหมาย
วาดวยการทะเบียนราษฎร
การคัดขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรใหผูขอยื่นคําขอตอนายทะเบียน ณ สํานักทะเบียนที่จัดทํา
ทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอรแ หงใดแหงหนึ่งก็ได โดยใหนายทะเบียนคัดขอมูลทะเบียน
ประวัติราษฎรไดเฉพาะรายการที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลของสํานักทะเบียนกลางตามแบบ ท.ร. ๑๒
ทายระเบียบนี้”
ขอ ๑๘ ใหยกเลิกแบบพิม พใ บรับแจงการตาย (ท.ร. ๔ ตอนหนา) ตามขอ ๑๓๔ (๘)
ตามแบบทายระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใ ช
แบบพิมพใบรับแจงการตาย (ท.ร. ๔ ตอนหนา) ตามแบบทายระเบียบนี้แทน
ขอ ๑๙ ใหเพิ่มแบบพิมพตามทายระเบียบนี้เปนแบบพิมพการทะเบียนราษฎรตามขอ ๑๓๔
แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้
“(๑๖/๑) ท.ร. ๑๒ เปนแบบรับรองขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรที่คัดรายการจากฐานขอมูล
การทะเบียนของสํานักทะเบียนกลาง

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๑๙/๓) ท.ร. ๒๖ เปนแบบบัตรทะเบียนคนเกิด”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
สุจริต ปจฉิมนันท
ผูอํานวยการทะเบียนกลาง

