
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง 
ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๓๕๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๑) วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียน

ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้อํานวยการทะเบียนกลางวางระเบียบการจัดทําทะเบียนราษฎรไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ตอนที่ ๑ 
การบังคับใช้และนิยามศัพท ์

   
 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้ต้ังแต่วันที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอและ

ผู้อํานวยการเขตในกรุงเทพมหานคร 
“บ้านเลขที่” หมายความว่า เลขประจําบ้านซึ่งนายทะเบียนกําหนดให้บ้านแต่ละ

หลัง 
“เด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กอ่อน” หมายความว่า เด็กเกิดใหม่ที่มีอายุไม่เกิน ๒๘ 

วัน 
“การแจ้งการเกิดเกินกําหนด” หมายความว่า การแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง 

เมื่อพ้นเวลาที่กฎหมายกําหนด 
“การแจ้งการตายเกินกําหนด” หมายความว่า การแจ้งตายต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง 

เมื่อพ้นเวลาที่กฎหมายกําหนด 
“การแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง” หมายความว่า การแจ้งย้ายที่อยู่โดยผู้ย้ายที่อยู่ 

ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ 
“คนต่างท้องที่” หมายความว่า คนที่มีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านของ

สํานักทะเบียนอื่น 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง/หน้า ๑/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“คนในท้องที่” หมายความว่า คนที่มีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านของ
สํานักทะเบียนแห่งท้องที่นั้น 

“เพิ่มช่ือ” หมายความว่า การเพิ่มช่ือและรายการของบุคคลในทะเบียนบ้าน หรือ
ทะเบียนบ้านกลาง 

“บิดา” หมายความว่า บิดาตามความเป็นจริง 
“ผู้แจ้ง” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่แจ้งตามที่กฎหมายกําหนดไว้ 
 
ข้อ ๔  ห้ามมิให้นายทะเบียนเรียกหลักฐานประกอบการแจ้งนอกเหนือจากที่กําหนด

ไว้ในระเบียบนี้และนายทะเบียนอาจจะเรียกหลักฐานน้อยกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ก็ได้ หากเห็น
ว่าหลักฐานที่นํามาแสดงเพียงพอแก่การวินิจฉัย 

กรณีที่นายทะเบียนหรือนายอําเภอไม่สามารถดําเนินการตามความประสงค์ของ
ผู้แจ้งหรือผู้ร้องได้ ให้แจ้งผู้แจ้งหรือผู้ร้องทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ 

 
ตอนที่ ๒ 

เจ้าบ้านและการมอบหมาย 
   

 
ข้อ ๕  บุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งพิจารณาตามลําดับ 

ดังนี้ 
(๑) ให้พิจารณาจากทะเบียนบ้านว่าได้มีการระบุให้ผู้ใดทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้านก่อน 
(๒) หากบุคคลตาม (๑) ไม่สามารถปฏิบัติกิจการได้ ให้พิจารณาบุคคลอ่ืนซึ่งมีช่ือใน

ทะเบียนบ้าน ทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้านแทน โดยให้บันทึกถ้อยคําให้ได้ข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านแทน เจ้าบ้านในขณะนั้น 

(๓) บุคคลซึ่งมีช่ือในทะเบียนบ้านเป็นผู้เยาว์หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถให้
ผู้ปกครองตามที่กฎหมายกําหนดเป็นผู้ทําหน้าที่เจ้าบ้านแทน เว้นแต่จะพิจารณาเห็นว่าผู้เยาว์หรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ สามารถทําหน้าที่ดังกล่าวได้ ก็ให้ทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้านได้ 

(๔) บ้านว่างให้บุคคลซึ่งครอบครองบ้านในขณะนั้นไม่ว่าจะครอบครองในฐานะใด 
ให้บุคคลดังกล่าวทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน โดยให้ตรวจสอบหรือสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริงว่าเป็นผู้มีหน้าที่
ครอบครองดูแลบ้านในขณะนั้น 

 
ข้อ ๖  กรณีผู้มีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ซึ่งรายการในช่องสถานภาพ

มิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน ประสงค์จะทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้านเพื่อดําเนินการแจ้งตามกฎหมายให้นาย
ทะเบียนดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) สอบถามถึงสาเหตุหรือเหตุผลความจําเป็นและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
(๒) เรียกสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้แจ้ง 
(๓) บัตรประจําตัวของผู้แจ้งที่จะทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน 
เมื่อได้หลักฐานข้างต้นครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนดําเนินการให้ตามที่แจ้งในฐานะ

เป็นเจ้าบ้าน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๗  กรณีผู้ที่ไม่มีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านประสงค์จะทําหน้าที่ใน

ฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน ให้นายทะเบียนดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) เรียกบัตรประจําตัวหรือสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวของเจ้าบ้านในฐานะ

ผู้มอบหมาย และให้เจ้าบ้านลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องในสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัว 
(๒) เรียกบัตรประจําตัวของผู้แจ้งในฐานะผู้ได้รับมอบหมาย 
(๓) เรียกสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของบ้านที่ได้รับมอบหมาย 
(๔) หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี) 
การมอบหมายดังกล่าว ให้นายทะเบียนบันทึกเลขที่หรือหมายเลขบัตรประจําตัว

ตาม (๑) และ (๒) ให้ปรากฏในหลักฐานการแจ้ง 
 
ข้อ ๘  การดําเนินการของผู้แจ้งตามข้อ ๖ และข้อ ๗ หากปรากฏภายหลังว่าผู้ที่ทํา

หน้าที่เป็นเจ้าบ้านได้เจตนาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนแจ้งความดําเนินคดีอาญา
กับผู้แจ้งต่อไป 

 
ส่วนที่ ๒ 

บ้านและบ้านเลขที ่
   

 
ตอนที่ ๑ 

บ้านที่ต้องกําหนดบ้านเลขที่ 
   

 
ข้อ ๙  บ้านที่ต้องกําหนดบ้านเลขที่ ต้องเป็นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน

ราษฎร 
 
ข้อ ๑๐  บ้านหลังหนึ่ง ให้กําหนดบ้านเลขที่เพียงเลขหมายเดียว 
 
ข้อ ๑๑  บ้านที่ปลูกเป็นตึกแถวหรือห้องแถว หรืออาคารชุด ให้กําหนดบ้านเลขที่ทุก

ห้องโดยถือว่าห้องหนึ่ง ๆ เป็นบ้านหลังหนึ่ง 
 
ข้อ ๑๒  บ้านที่ปลูกไว้สําหรับให้เช่าเป็นหลัง ๆ ให้กําหนดบ้านเลขที่ทุกหลัง แม้จะมี

ผู้เช่าหรือไม่ก็ตาม 
 
ข้อ ๑๓  เรือ แพหรือยานพาหนะที่จอดอยู่เป็นประจําและมีผู้อาศัย ให้กําหนด

บ้านเลขที่ไว้เช่นเดียวกันโดยถือว่าเรือ แพ หรือยานพาหนะนั้น ๆ เป็นบ้านหลังหนึ่ง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๑๔  บ้านซึ่งมีโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในขอบเขตเดียวกัน เช่น วัด กอง
ทหาร โรงเรียน เรือนจํา สถานีตํารวจ ให้กําหนดบ้านเลขที่แต่ละแห่งเพียงเลขหมายเดียว แต่ถ้าเจ้า
บ้านประสงค์จะกําหนดบ้านเลขที่ขึ้นอีกก็ให้นายทะเบียนกําหนดให้ 

 
ตอนที่ ๒ 

การกําหนดบ้านเลขที ่
   

 
ข้อ ๑๕  ให้กําหนดบ้านเลขที่ดังต่อไปนี้ 
ในเขตสํานักทะเบียนท้องถิ่น ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งดําเนินการดังนี้ 
(๑) ต้ังชื่อถนน ตรอก ซอย ในเขตเทศบาลทุกแห่งจนครบ 

ในกรณีที่ตรอกหรือซอยเดียวกันมีช่ือเดิมหลายชื่อไม่เหมือนกัน ให้เลือกใช้ช่ือ
ตรอกหรือซอยนั้นแต่ช่ือเดียว โดยใช้ช่ือที่ประชาชนนิยม หรือในกรณีที่มีตรอกหรือซอย ๒ สายมา
บรรจบกันให้เลือกใช้ช่ือตรอกหรือซอยนั้นแต่ช่ือเดียวโดยถือหลักใช้ช่ือของตรอกหรือซอยที่มีระยะ
ยาวกว่าหรือชื่อที่ประชาชนนิยม 

ในกรณีที่ตรอกหรือซอยดังกล่าวนี้ มีซอยแยกออกไปอีก ให้ใช้ช่ือตรอกหรือซอย
นั้น ๆ แต่มีเลขหมายกํากับไว้ เช่น รองเมือง ซอย ๑ รองเมือง ซอย ๒ ตามลําดับ โดยเริ่มต้นเรียงเลข
ลําดับซอยที่ ๑ จากจุดสมมุติว่าด้วยการให้บ้านเลขที่ของตรอกหรือซอยนั้น 

(๒) ให้กําหนดบ้านเลขที่เรียงตามลําดับบ้าน โดยแต่ละถนน ตรอก ซอย แม่น้ํา หรือ
ลําคลองสายหนึ่ง ๆ ขึ้นลําดับ ๑ ใหม่ จนตลอดสายทุกสาย 

(๓) การเรียงบ้านเลขที่ ให้เริ่มต้นจากจุดสมมุติก่อน เมื่อหันหลังไปทางจุดสมมุติฝั่ง
ขวาของถนน ตรอก ซอย แม่น้ํา ลําคลอง ให้กําหนดบ้านเลขที่เป็นเลขคู่เรียงต่อไปตามลําดับ เช่น ๒, 
๔ ๖, ๘ ฯลฯ ส่วนฝั่งซ้ายมือให้กําหนดบ้านเลขที่เป็นเลขคี่เรียงกันไปตามลําดับ เช่น ๑, ๓, ๕, ๗, ๙, 
ฯลฯ 

ในเขตสํานักทะเบียนอําเภอ ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งดําเนินการดังนี้ 
(๑) ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการกําหนดบ้านเลขที่ในเขตสํานักทะเบียนท้องถิ่นโดย

อนุโลม 
(๒) เรียงลําดับบ้านเลขที่เป็นรายหมู่บ้าน เมื่อขึ้นหมู่บ้านใหม่ให้ขึ้นหมายเลข ๑ 

เสมอไป 
(๓) เริ่มต้นให้บ้านเลขที่ ต้ังแต่ในเขตชุมชนที่หนาแน่นในหมู่บ้านนั้น ๆ เสียก่อน 

แล้วจึงกําหนดบ้านเลขที่ที่อยู่ใกล้ถนนสายใหญ่ ๆ หรือริมน้ําเป็นลําดับที่ ๒ จนสุดสายแล้วแยกเป็น
สายอ่ืน ๆ ต่อไปตามความเหมาะสมและสะดวกแก่การค้นหาบ้าน โดยให้ถือหลักว่าบ้านใกล้เคียงกัน
ควรจะให้บ้านเลขที่ใกล้กัน 

 
ข้อ ๑๖  ถ้าชุมชนใดมีบ้านอยู่เป็นหย่อม ๆ หรือบ้านที่อยู่ระเกะระกะไม่เป็นระเบียบ

ให้กําหนดจุดสมมุติขึ้นก่อน แล้วกําหนดเส้นทางจากจุดสมมุตินั้น และปฏิบัติตามข้อ ๑๕ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๑๗  ในกรณีที่ไม่สามารถกําหนดจุดสมมุติขึ้นได้ เช่น ไม่สามารถกําหนดเขต
ชุมชนขึ้นได้หรือท้องที่ที่มีบ้านอยู่เป็นหย่อม ๆ ไม่เป็นระเบียบ ให้กําหนดจุดสมมุติขึ้นก่อนแล้วให้
กําหนดบ้านเลขที่เริ่มต้นจากจุดสมมุตินั้น 

 
ข้อ ๑๘  บริเวณพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกันหลายท้องที่ ให้นายทะเบียนแต่ละแห่งที่

ท้องที่ติดกันนั้น ทําความตกลงกันว่าถนน ตรอก ซอย แม่น้ํา ลําคลองสายใดที่ติดต่อกันระหว่างท้องที่
ให้ติดบ้านเลขที่ ฝั่งใดเป็นขวาหรือซ้ายเหมือนกันโดยตลอด 

 
ข้อ ๑๙  เมื่อได้กําหนดให้บ้านเลขที่แล้ว ต่อมามีบ้านปลูกสร้างขึ้นใหม่ระหว่างบ้าน

หลังใดก็ให้ใช้บ้านเลขที่ที่อยู่ใกล้ชิดนั้นแล้วเพิ่มตัวเลขไว้ท้าย เช่น ๕/๒, ๕/๓ เป็นบ้านเลขที่ที่ปลูก
สร้างขึ้นใหม่หรือถ้าบ้านใดรื้อถอนไป และมีบ้านปลูกสร้างขึ้นใหม่ ณ ที่เดิม หรือใกล้ชิดกับบ้านที่รื้อ
ถอนไปก็ให้ใช้บ้านเลขที่ที่รื้อถอนนั้น ถ้าปลูกสร้างบ้านขึ้นใหม่ต่อจากบ้านที่มีบ้านเลขที่สูงสุดให้
กําหนดบ้านเลขที่ที่ปลูกสร้างใหม่เรียงจากเลขหมายสูงสุดนั้นต่อไปตามลําดับ 

 
ข้อ ๒๐  บ้านที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะ หรือโดยบุกรุกป่าสงวน หรือโดยมิได้รับ

อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือตามกฎหมายอื่น ให้ถือเป็นบ้านที่
จะต้องกําหนดบ้านเลขที่ให้ตามระเบียบนี้ โดยในการจัดทําทะเบียนบ้านให้ระบุคําว่า “ทะเบียนบ้าน
ช่ัวคราว” ในแบบพิมพ์ทะเบียนบ้าน เมื่อได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วให้ขีด
ฆ่าคําว่า “ทะเบียนบ้านชั่วคราว” ออกไป 

 
ตอนที่ ๓ 

จุดสมมุติในการให้บ้านเลขที ่
   

 
ข้อ ๒๑  ถนนที่เป็นทางเข้าเขตชุมชน ให้ถือต้นทางของเขตชุมชนนั้นเป็นจุดสมมุติ 
 
ข้อ ๒๒  ถนนที่ต้ังต้นจากริมฝั่งแม่น้ํา ริมคลอง หรือชายทะเล ให้ถือจากริมแม่น้ํา 

ริมคลอง หรือชายทะเลนั้นเป็นจุดสมมุติ 
 
ข้อ ๒๓  ตรอก หรือซอย ให้ถือถนนใหญ่ซึ่งตรอกหรือซอยนั้นแยกออกมาเป็นจุด

สมมุติ 
 
ข้อ ๒๔  บ้านที่อยู่ริมน้ําไม่มีถนน ตรอก หรือซอย ให้ถือปากน้ําเป็นจุดสมมุติ 
 
ข้อ ๒๕  จุดสมมุติอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เช่น หมู่บ้านที่มีบ้านระเกะระกะให้จัดทํา

เส้นทางสมมุติขึ้นเสียก่อน แล้วจึงกําหนดบ้านเลขที่ให้ 
 

ตอนที่ ๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

วิธีติดบ้านเลขที่ 
   

 
ข้อ ๒๖  บ้านทั่วไปให้ติดบ้านเลขที่ที่ประตูบ้านทางเข้า หรือที่ที่คนภายนอกเห็นได้ง่าย 
 
ข้อ ๒๗  บ้านที่มีรั้วบ้านโดยรอบ ให้ติดบ้านเลขที่ไว้ที่ประตูรั้วบ้านทางเข้า ถ้ารั้วบ้านมี

ประตูทางเข้าหลายทางให้ติดไว้ที่ประตูรั้วซึ่งใช้เข้าออกโดยปกติ 
 
ข้อ ๒๘  บ้านที่อยู่ริมนํ้าและมีศาลาท่าน้ํา ให้ติดบ้านเลขที่ไว้ที่ศาลาท่าน้ําของบ้านนั้น

ถ้าบ้านใดไม่มีศาลาท่าน้ํา ให้ติดไว้ที่บ้านซึ่งสามารถมองจากลําน้ําเห็นได้โดยชัดเจน 
 
ข้อ ๒๙  บ้านที่มีรั้วบ้านแต่ไม่มีกรอบประตูรั้วบ้าน ให้ติดบ้านเลขที่ไว้ตรงเสาประตูรั้ว

บ้านทางเข้าด้านขวามือ ให้ตัวเลขสูงกว่าพ้ืนดินประมาณ ๒ เมตร 
 
ข้อ ๓๐  บ้านที่มีรั้วบ้านและกรอบประตูรั้วบ้าน ให้ติดบ้านเลขที่ไว้ตรงกลางของขอบ

ประตูรั้วบ้านเบื้องบน 
 
ข้อ ๓๑  บ้านที่มีหลายชั้น และแยกการปกครองต่างหากจากกัน เช่น ห้องเช่า อาคาร

ชุด ให้ติดบ้านเลขที่ทุกห้องเรียงตามลําดับจากห้องข้างล่างขึ้นไปหาชั้นบน 
 

ตอนที่ ๕ 
การแจ้งเกี่ยวกับบ้าน 
   

 
ข้อ ๓๒  บ้านปลูกสร้างใหม่หรือปลูกสร้างนานแล้ว แต่ยังไม่มีบ้านเลขที่ เมื่อเจ้าบ้าน

แจ้งขอมีบ้านเลขที่ต่อนายทะเบียน ให้นายทะเบียนถือปฏิบัติ ดังนี้ 
กรณีแจ้งต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) รับแจ้งตามแบบพิมพ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓๔ (๑๖) 
(๒) ตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง 
(๓) ตรวจสอบสภาพความเป็นบ้าน 
(๔) กําหนดบ้านเลขที่ 
(๕) กําหนดเลขรหัสประจําบ้านตามแบบพิมพ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓๔ (๒๕) 
(๖) จัดทําทะเบียนบ้าน สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและมอบให้ผู้แจ้งเป็น

หลักฐาน 
(๗) รายงานการกําหนดเลขรหัสประจําบ้านตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๘) 
กรณีแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งผู้ซึ่งผู้ อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ให้

ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ดําเนินการตามวรรคสอง (๑) - (๔) และมอบหลักฐานการรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งไว้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) รวบรวมหลักฐานการกําหนดบ้านเลขที่ส่งไปยังนายทะเบียนอําเภอเพื่อ
ดําเนินการตามวรรคสอง (๕) - (๗) 

(๓) ให้นายทะเบียนอําเภอมอบสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านให้นายทะเบียนผู้รับ
แจ้งเพื่อมอบให้ผู้แจ้งต่อไป 

กรณีผู้แจ้งนําหลักฐานการรับแจ้งมาขอรับสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านให้นาย
ทะเบียนอําเภอมอบให้ผู้แจ้ง 

 
ข้อ ๓๓  กรณีที่มีการดัดแปลงบ้านหรือกระทําการใด ๆ จนเกิดสภาพเป็นบ้านใหม่

โดยแยกออกจากบ้านเดิม การขอบ้านเลขที่บ้านใหม่ให้ปฏิบัติตามข้อ ๓๒ 
 
ข้อ ๓๔  กรณีมีการแจ้งการรื้อบ้าน ให้นายทะเบียนปฏิบัติ ดังนี้ 
กรณีแจ้งต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) รับแจ้งตามแบบพิมพ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓๔ (๑๖) 
(๒) ตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง 
(๓) ตรวจสอบว่าได้มีการรื้อบ้าน 
(๔) ให้นายทะเบียนจําหน่ายทะเบียนบ้าน สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อม

หมายเหตุการจําหน่ายไว้ แล้วแยกเก็บไว้ต่างหาก 
(๕) ดําเนินการแจ้งย้ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ตามระเบียบว่าด้วยการแจ้ง

การย้ายที่อยู่ 
(๖) รายงานการจําหน่ายทะเบียนบ้านตามระเบียบในข้อ ๑๓๒ (๔) 
กรณีแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งผู้ซึ่งผู้ อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ให้

ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ดําเนินการตามวรรคสอง (๑) - (๓) 
(๒) รวบรวมหลักฐานส่งไปยังนายทะเบียนอําเภอเพื่อดําเนินการตามวรรคสอง (๔) - 

(๖) 
กรณีที่มีการดัดแปลงบ้านหรือกระทําการใด ๆ จนบ้านดังกล่าวไม่มีสภาพบ้านให้

ปฏิบัติเช่นเดียวกับการรื้อบ้าน 
 
ข้อ ๓๔/๑๒  กรณีสํานักทะเบียนตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากบุคคลใดว่าบ้านที่มีเลข

ประจําบ้านหลังใดถูกรื้อหรือถูกปล่อยทิ้งร้างจนไม่มีสภาพความเป็นบ้าน โดยเจ้าบ้านหรือผู้อยู่ในบ้าน
ไม่ได้แจ้งการรื้อบ้านต่อนายทะเบียน ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบว่าได้มีการรื้อบ้าน หรือไม่มีสภาพความเป็นบ้านแล้ว 
(๒) สอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งมีภูมิลําเนาหรืออาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่

ดังกล่าว 

                                                 
๒ ข้อ ๓๔/๑ เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 

๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) หากผลการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าบ้านถูกรื้อหรือไม่มี
สภาพความเป็นบ้านมาแล้วเป็นเวลาไม่ถึง ๑๘๐ วัน ให้นายทะเบียนจัดทําประกาศสํานักทะเบียนแจ้ง
ข้อความให้เจ้าบ้านหรือผู้มีช่ือในทะเบียนบ้านของบ้านดังกล่าวมาติดต่อเพื่อแจ้งย้ายออกและจําหน่าย
ทะเบียนบ้านภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปิดประกาศ โดยให้ระบุวันเดือนปีที่ครบกําหนดไว้ด้วยสําหรับ
การปิดประกาศ ให้ปิด ณ สํานักทะเบียน ๑ ฉบับ บริเวณพื้นที่ชุมชน ๑ ฉบับ และบริเวณที่บ้านหลัง
ดังกล่าวเคยต้ังอยู่หรือต้ังอยู่อีก ๑ ฉบับ 

(๔) เมื่อครบกําหนดเวลา ๓๐ วันตามที่กําหนดไว้ในประกาศของสํานักทะเบียนแล้ว
ไม่มีเจ้าบ้านหรือผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านมาติดต่อ ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
จําหน่ายเลขประจําบ้านและทะเบียนบ้านโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๓๔ ยกเว้นการย้ายรายการ
บุคคลในทะเบียนบ้านให้แจ้งย้ายไปไว้ในทะเบียนบ้านกลางของสํานักทะเบียนโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ข้อ ๘๑ 

(๕) กรณีผลการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าบ้านถูกรื้อหรือไม่มี
สภาพความเป็นบ้านมาแล้วเป็นเวลาเกินกว่า ๑๘๐ วัน ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นดําเนินการเช่นเดียวกับ (๔) โดยไม่ต้องจัดทําประกาศสํานักทะเบียน 

 
ข้อ ๓๕  กรณีบ้านถูกทําลายจนหมดสภาพความเป็นบ้าน ให้นายทะเบียนปฏิบัติ 

ดังนี้ 
กรณีมีการแจ้งให้ปฏิบัติตามข้อ ๓๔ 
กรณีไม่มีการแจ้งภายใน ๑๕ วันนับแต่บ้านถูกทําลาย ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) บันทึกสาเหตุที่บ้านถูกทําลายในทะเบียนบ้านพร้อมระบุข้อความด้วยหมึกสีแดง

ไว้ด้านหน้าใต้คําว่าทะเบียนบ้านว่า “ทะเบียนบ้านชั่วคราว” โดยให้ถือว่าเป็นทะเบียนบ้าน 
(๒) ติดต่อเจ้าบ้านมาดําเนินการแจ้งย้ายที่อยู่โดยเร็ว 
(๓) หากเกิน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่บ้านถูกทําลาย ให้ดําเนินการแจ้งการย้ายไม่ทราบ

ที่อยู่ตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๘๑ 
(๔) ขีดฆ่าคําว่า “ทะเบียนบ้านชั่วคราว” เมื่อได้มีการปลูกสร้างบ้านใหม่แทนที่บ้าน

ถูกทําลายพร้อมบันทึกการแก้ไขในทะเบียนบ้าน 
 
ข้อ ๓๖  กรณีที่รายการของบ้านในทะเบียนบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงให้ดําเนินการ

ดังนี้ 
(๑) เมื่อเจ้าบ้านมาแจ้ง ให้นายทะเบียนตรวจสอบและแก้ไขให้ 
(๒) เมื่อนายทะเบียนตรวจพบ ให้แก้ไขในทะเบียนบ้านพร้อมทั้งแจ้งเจ้าบ้านให้นํา

สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตรงกันต่อไป 
 
ข้อ ๓๗  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
การต้ังหมู่บ้านใหม่ 
(๑) ให้ใช้บ้านเลขที่และเลขรหัสประจําบ้านที่ได้กําหนดไว้เดิมต่อไป 
(๒) ให้นายทะเบียนแก้ไขเฉพาะรายการ “หมู่ที่…” ในทะเบียนบ้านและสําเนา

ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านให้ตรงกับ “หมู่ที่” ที่ได้ประกาศจัดต้ัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การเปลี่ยนแปลงเขตตําบล 
(๑) โอนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจากตําบลหนึ่งไปขึ้นการปกครองกับอีกตําบลหนึ่ง หรือ

การจัดต้ังตําบลขึ้นใหม่ ให้นายทะเบียนแก้ไขเฉพาะรายการ หมู่ที่และตําบลในทะเบียนบ้านและ
สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านเท่านั้น 

(๒) โอนหมู่บ้านเพียงบางส่วนของตําบลหนึ่งไปขึ้นการปกครองกับอีกตําบลหนึ่งให้
นายทะเบียนแก้ไขเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงไปให้ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง 

การจัดต้ังสํานักทะเบียนขึ้นใหม่หรือการเปลี่ยนเขตสํานักทะเบียน ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ให้สํานักทะเบียนเดิมจัดทําบัญชีเอกสารมอบทะเบียนบ้านให้สํานักทะเบียนใหม่

พร้อมทั้งหลักฐานทะเบียนราษฎรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(๒) สํานักทะเบียนใหม่แก้ไขรายการของบ้านในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียน

บ้านฉบับเจ้าบ้านให้ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง 
การแก้ไขรายการของบ้านในทะเบียนบ้านในกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้นายทะเบียน

จัดทํารายงานการแก้ไขตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๙) 
 
ข้อ ๓๘  กรณีที่นายทะเบียนเห็นสมควรที่จะให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

บ้านเลขที่ในเขตสํานักทะเบียนทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ให้ดําเนินการได้โดยดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) ประกาศให้ราษฎรหรือเจ้าบ้านในเขตที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่

ให้ทราบก่อนไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
(๒) จัดทําแผนผังของบริเวณที่จะดําเนินการโดยสังเขป 
(๓) กําหนดบ้านเลขที่ขึ้นใหม่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการกําหนด

บ้านเลขที่ 
(๔) แก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านและแจ้งเจ้าบ้านให้นําสําเนา

ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาแก้ไขให้ถูกต้อง 
(๕) รายงานการแก้ไขตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๙) 
(๖) แจ้งให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ไปรษณีย์ การประปาหรือ

การไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อเป็นการประสานต่อไป 
 
ข้อ ๓๙  กรณีมีบ้านเลขที่ซ้ํากัน ให้นายทะเบียนกําหนดบ้านเลขที่ให้ใหม่ โดย

ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ให้ตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงว่าบ้านหลังใดได้บ้านเลขที่นั้นมาก่อน  

ทั้งนี้ ให้ถือว่าบ้านเลขที่ที่กําหนดให้ก่อนเป็นบ้านเลขที่ที่ถูกต้อง เว้นแต่นายทะเบียนจะเห็นสมควร
กําหนดบ้านเลขที่ให้ใหม่ก็ให้ดําเนินการได้ 

(๒) ในการกําหนดบ้านเลขที่ให้ใหม่แก่บ้านหลังที่ซ้ํา ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการขอ
บ้านเลขที่ใหม่โดยอนุโลม โดยไม่ต้องให้เจ้าบ้านแจ้ง 

(๓) แจ้งเจ้าบ้านทราบและให้นําสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาแก้ไขให้ถูกต้อง
ตรงกัน 

(๔) รายงานการกําหนดบ้านเลขที่ตาม (๒) ตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๘) 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
การจัดทําทะเบียนราษฎร 

   
 

ตอนที่ ๑ 
ทะเบียนบ้าน 

   
 

ข้อ ๔๐  เมื่อนายทะเบียนกําหนดบ้านเลขที่ให้บ้านหลังใดแล้ว ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) จัดทําทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านสําหรับบ้านหลังนั้น 
(๒) กําหนดเลขรหัสประจําบ้าน 
(๓) มอบสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านให้แก่เจ้าบ้านพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบ

และผู้รับมอบไว้เป็นหลักฐาน 
 
ข้อ ๔๑  กรณีทะเบียนบ้านของสํานักทะเบียนสูญหาย ให้นายทะเบียนดําเนินการ

ดังนี้ 
(๑) แจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐาน 
(๒) ขอตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนกลาง เมื่อได้รับแจ้งแล้วให้จัดทําทะเบียนบ้าน

และบันทึกรายการในช่องบันทึกในทะเบียนบ้านที่จัดทําขึ้นใหม่ว่า “แทนฉบับเดิมที่สูญหาย” พร้อม
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่จัดทําไว้ 

 
ข้อ ๔๒  กรณีทะเบียนบ้านของสํานักทะเบียนชํารุดในสาระสําคัญ ให้นายทะเบียน

ดําเนินการดังนี้ 
(๑) จัดทําทะเบียนบ้านขึ้นใหม่ โดยลงรายการให้ถูกต้องตรงกันกับทะเบียนบ้าน

ฉบับเดิมที่ชํารุดทุกรายการ 
(๒) ให้ลงรายการในช่องบันทึกในทะเบียนบ้านที่จัดทําขึ้นใหม่ว่า “แทนฉบับเดิมที่

ชํารุด” พร้อมลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่จัดทําไว้ 
 
ข้อ ๔๓๓  กรณีเจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบหมายยื่นคําร้องขอรับสําเนาทะเบียนบ้าน

ใหม่เนื่องจากสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเดิมสูญหาย หรือถูกทําลาย ให้นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
(๑) รับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรสูญหายหรือถูกทําลาย ตามแบบ ท.ร. 

๑๕ 
(๒) จัดทําสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านขึ้นใหม่และให้ลงรายการในช่องบันทึกใน

สําเนาทะเบียนบ้านที่จัดทําขึ้นใหม่ว่า “แทนฉบับเดิมที่สูญหาย” หรือ “แทนฉบับเดิมที่ถูกทําลาย” 
(๓) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๓ ข้อ ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กรณีเจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบหมายยื่นคําร้องขอรับสําเนาทะเบียนบ้านใหม่ 
เนื่องจากสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเดิมชํารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 

(๑) เรียกสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ชํารุด คืนจากผู้ย่ืนคําร้อง 
(๒) จัดทําสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านขึ้นใหม่และให้ลงรายการในช่องบันทึกใน

สําเนาทะเบียนบ้านที่จัดทําขึ้นใหม่ว่า “แทนฉบับเดิมที่ชํารุด” 
(๓) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
ข้อ ๔๔  ทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ใช้ลงรายการของคนที่มีสัญชาติไทยและคนต่าง

ด้าวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวเท่านั้น 
 
ข้อ ๔๕  ทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) ใช้ลงรายการของคนที่เข้าเมืองโดยชอบด้วย

กฎหมายแต่อยู่ในลักษณะชั่วคราวหรือเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมือง 

 
ตอนที่ ๒ 

ทะเบียนบ้านกลาง 
   

 
ข้อ ๔๖  ทะเบียนบ้านกลางมิใช่ทะเบียนบ้าน แต่เป็นทะเบียนที่ใช้สําหรับลงรายการ

บุคคลที่ไม่อาจมีช่ือในทะเบียนบ้านได้ 
ให้สํานักทะเบียนทุกแห่งจัดทําทะเบียนบ้านกลางของสํานักทะเบียนไว้ 
กรณีที่สํานักทะเบียนมีความประสงค์จะจัดทําทะเบียนบ้านกลางของสํานักทะเบียน

โดยแยกออกเป็นทะเบียนบ้านกลางของแต่ละตําบลหรือแขวงหรือพื้นที่ที่นายทะเบียนกําหนดให้ขอ
อนุมัติสํานักทะเบียนกลางก่อน 

 
ข้อ ๔๗  ให้กําหนดเลขรหัสประจําบ้านในทะเบียนบ้านกลางแห่งละ ๑ รหัส 
 
ข้อ ๔๘  บุคคลท่ีมีรายการในทะเบียนบ้านกลางไม่มีสิทธ์ิย่ืนคําร้องขอคัด และให้

นายทะเบียนรับรองสําเนารายการเพื่อนําไปอ้างอิงหรือใช้สิทธิต่าง ๆ เหมือนทะเบียนบ้านได้ เว้นแต่
เป็นการคัดและรับรองเพื่อนําไปประกอบหลักฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐ 

 
ข้อ ๔๙  แบบพิมพ์ทะเบียนบ้านกลางให้ใช้แบบพิมพ์ดังต่อไปนี้ 
คนที่มีสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว ให้ใช้แบบพิมพ์

ทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) 
คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในลักษณะชั่วคราว หรือเข้าเมือง

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ใช้แบบพิมพ์ทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้เขียนหรือประทับคําว่า “ทะเบียนบ้านกลาง” ใต้คําว่าทะเบียนบ้านในแบบพิมพ์
ทะเบียนบ้านที่นํามาใช้เป็นทะเบียนบ้านกลาง 

 
ตอนที่ ๓ 

ทะเบียนคนเกิด 
   

 
ข้อ ๕๐  เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งการเกิด ให้แนะนําผู้แจ้งแจ้งชื่อคนเกิด

พร้อมกับการแจ้งการเกิด และพิจารณาด้วยว่าช่ือที่แจ้งนั้นถูกต้องตามหลักการการตั้งชื่อบุคคลหรือไม่ 
ถ้ายังไม่ถูกต้องก็แนะนําให้ต้ังชื่อเสียใหม่ให้ถูกต้อง 

 
ข้อ ๕๑  การรับแจ้งการเกิด กรณีที่ผู้แจ้งไม่มีหลักฐานหรือไม่สามารถแสดงหลักฐาน

ประกอบการแจ้งได้ ให้นายทะเบียนบันทึกถึงสาเหตุหรือความจําเป็นไว้ และอาจสอบสวนข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมเพื่อให้ได้รายละเอียดหรือข้อเท็จจริงประกอบการออกสูติบัตรให้มากที่สุด 

 
ข้อ ๕๒  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งว่าคนมีสัญชาติ

ไทยเกิดในบ้านให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) เรียกสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจําตัวของผู้แจ้ง หรือบัตร

ประจําตัวบิดามารดา (ถ้ามี) หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี) แล้วตรวจสอบกับทะเบียนบ้าน 
(๒) ลงรายการในสูติบัตร ทั้ง ๓ ตอน 
(๓) เพิ่มช่ือในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
(๔) มอบสูติบัตร ตอนที่ ๑ และหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 
(๕) สูติบัตร ตอนที่ ๒ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๑) 
(๖) สูติบัตร ตอนที่ ๓ ส่งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
กรณีแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งผู้ซึ่งผู้ อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ให้

ดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) รับแจ้งตามแบบพิมพ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓๔ (๓) 
(๒) ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) 
(๓) รวบรวมหลักฐานส่งให้นายทะเบียนอําเภอดําเนินการต่อไป 
(๔) นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๒) - (๖) 
 
ข้อ ๕๓  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งว่าคนไม่มี

สัญชาติไทยเกิดในบ้าน ให้ดําเนินการตามข้อ ๕๒ วรรคหนึ่ง (๑) - (๖) เว้นแต่การเพิ่มช่ือคนเกิดให้
เพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) ของบ้านที่มีคนเกิด 

 
ข้อ ๕๔  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งว่าคนมีสัญชาติ

ไทยเกิดนอกบ้าน ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) เรียกบัตรประจําตัวของผู้แจ้ง บัตรประจําตัวของบิดามารดา (ถ้ามี) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) ลงรายการในสูติบัตร ทั้ง ๓ ตอน 
(๓) เพิ่มช่ือในทะเบียนบ้านกลางของสํานักทะเบียน 
(๔) มอบสูติบัตร ตอนที่ ๑ และหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 
(๕) สูติบัตร ตอนที่ ๒ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๑) 
(๖) สูติบัตร ตอนที่ ๓ ส่งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
(๗) แนะนําให้ผู้แจ้งดําเนินการแจ้งการย้ายที่อยู่คนเกิดใหม่ไปยังภูมิลําเนาที่อยู่อาศัย

ต่อไป 
กรณีแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งผู้ซึ่งผู้ อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ให้

ดําเนินการดังนี้ 
(๑) รับแจ้งตามแบบพิมพ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓๔ (๓) 
(๒) ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) 
(๓) รวบรวมหลักฐานส่งให้นายทะเบียนอําเภอดําเนินการต่อไป 
(๔) นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๒) - (๗) 
 
ข้อ ๕๕  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งว่าคนไม่มี

สัญชาติไทยเกิดนอกบ้าน ให้ดําเนินการตามข้อ ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) - (๗) กรณีบิดาหรือมารดามีช่ือใน
ทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) ให้แนะนําผู้แจ้งดําเนินการแจ้งการย้ายที่อยู่คนเกิดใหม่ไปยังภูมิลําเนาที่อยู่
อาศัยของบิดาหรือมารดา 

 
ข้อ ๕๖  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งว่ามีคนเกิดใน

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ให้ดําเนินการตามข้อ ๕๒ วรรคหนึ่ง (๑) - (๖) เว้นแต่การเพิ่มช่ือใน
ทะเบียนบ้านให้ดําเนินการดังนี้ 

คนในท้องที่ ให้เพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) หรือทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) ของ
บิดา มารดา หากบิดามารดาไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน ให้เพิ่มช่ือในทะเบียนบ้านกลางของสํานัก
ทะเบียน 

คนต่างท้องที่ ให้เพิ่มช่ือในทะเบียนบ้านกลาง (ท.ร. ๑๔) หรือทะเบียนบ้านกลาง 
(ท.ร. ๑๓) ของสํานักทะเบียน แล้วแต่กรณี แล้วให้แนะนําผู้แจ้งดําเนินการแจ้งการย้ายที่อยู่คนเกิด
ใหม่ไปยังภูมิลําเนาที่อยู่อาศัยต่อไป 

 
ข้อ ๕๖/๑๔  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการเกิดของ

เด็กที่เกิดในท้องที่สํานักทะเบียนอื่น ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) เรียกตรวจหลักฐานของผู้แจ้ง ได้แก่ บัตรประจําตัวของบิดา มารดาหรือ

ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิด (ถ้ามี) หรือบัตรประจําตัวของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บิดา มารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ถ้ามี) สําเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา มารดา 
หรือผู้ปกครองของเด็กที่เกิด หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี) และหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. ๑/๑) หรือผล

                                                 
๔ ข้อ ๕๖/๑ เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การตรวจทางวิทยาศาสตร์ เช่น ผลการตรวจสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ ที่ตรวจพิสูจน์จากหน่วยงาน
ของรัฐ หรือสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งแสดงความสัมพันธ์การเป็นบิดาหรือมารดาของเด็กที่เกิด 

(๒) สอบสวนผู้แจ้ง บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็กที่เกิดให้ทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่แจ้งการเกิด ณ สํานักทะเบียนท้องที่ที่เด็กเกิด ประวัติของเด็กที่เกิด และสถานที่
อยู่ปัจจุบันของเด็กและบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

(๓) เมื่อตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าเด็กที่เกิดเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักร 
โดยยังไม่ได้แจ้งการเกิดและมีภูมิลําเนาอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ซึ่งมีช่ืออยู่ในทะเบียน
บ้านในเขตท้องที่สํานักทะเบียนที่แจ้งเกิด ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกสูติบัตร ท.ร. ๑ หรือ ท.ร. ๓ 
แล้วแต่กรณี และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) เพิ่มช่ือเด็กที่เกิดในทะเบียนบ้าน และมอบสูติบัตร ตอนที่ ๑ พร้อมทั้งหลักฐาน
ประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 

 
ข้อ ๕๗๕  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการเกิดเกิน

กําหนดของผู้มีสัญชาติไทย ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) เรียกตรวจหลักฐานของผู้แจ้ง ได้แก่ บัตรประจําตัวของบิดา มารดา หรือเจ้า

บ้านของบ้านที่มีการเกิด (ถ้ามี) หรือบัตรประจําตัวของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบิดา มารดา หรือเจ้า
บ้าน (ถ้ามี) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี) หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี) 

(๒) ตรวจรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่ามีการแจ้ง
การเกิดและมีรายการบุคคลของคนที่เกิดในทะเบียนบ้านหรือไม่ 

(๓) ออกใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร. ๑๐๐) ให้กับผู้แจ้งการเกิด 
(๔) พิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของคนที่เกิดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือ
เด็ก ที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง 

(๕) เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากนายอําเภอว่าคนที่เกิดนั้นเป็นผู้ที่เกิดใน
ราชอาณาจักรและเป็นผู้มีสัญชาติไทย ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดําเนินการ
เปรียบเทียบคดีความผิด และออกสูติบัตร (ท.ร. ๒) ให้แก่ผู้แจ้ง 

(๖) เพิ่มช่ือคนที่เกิดเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) หรือทะเบียนบ้านกลาง (ท.ร. 
๑๔) แล้วแต่กรณี 

(๗) กรณีนายอําเภอแจ้งผลการพิจารณาว่าคนที่เกิดไม่ได้เกิดในราชอาณาจักรและ
ไม่ได้รับสัญชาติไทย หรือไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของบุคคลดังกล่าวได้ ให้นาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติสําหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ให้แก่บุคคลนั้นตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางที่เกี่ยวด้วยการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับ
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 

ถ้าการแจ้งการเกิดเกินกําหนดตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่
อ่ืนที่ไม่ใช่ท้องที่ที่เกิด ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเรียกตรวจหลักฐานของผู้แจ้ง

                                                 
๕ ข้อ ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การเกิด ได้แก่หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. ๑/๑) หรือผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์ เช่น ผลการตรวจ
สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ ที่ตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งแสดง
ความสัมพันธ์การเป็นบิดาหรือมารดาของคนที่เกิด สําเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองของคนที่เกิดซึ่งต้องเป็นทะเบียนบ้านในเขตท้องที่สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียน
ท้องถิ่นที่แจ้งการเกิด ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเกิดหรือการ
ตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อ่ืน แล้วดําเนินการตาม (๒) ถึง (๗) รวมทั้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

กรณีการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เป็นการแจ้งการเกิดสําหรับเด็กที่มี
อายุไม่เกินเจ็ดปีบริบูรณ์ในวันที่ย่ืนคําร้อง ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นรับผิดชอบ
การพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่เกิดแทนนายอําเภอ โดยดําเนินการตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง 
เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง โดยอนุโลม 

 
ข้อ ๕๘  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการเกิดเกิน

กําหนดสําหรับคนที่ไม่มีสัญชาติไทย ให้ดําเนินการตามข้อ ๕๗ เว้นแต่การเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้านให้
ดําเนินการตาม ข้อ ๕๓ หรือข้อ ๕๕ แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ ๕๘ ทวิ๖  การรับแจ้งการเกิดเกินกําหนดตามข้อ ๕๗ และข้อ ๕๘ ของบุคคลที่มี

อายุต้ังแต่ ๗ ปีขึ้นไป ให้นายทะเบียนเรียกรูปถ่ายของบุคคลที่ขอแจ้งการเกิดจากผู้แจ้ง จํานวน ๑ รูป 
และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ขอแจ้งการเกิด ผู้แจ้ง และพยานบุคคลที่ให้การรับรอง รวมทั้งให้
บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในแบบ ท.ร. ๒๕ ต่อหน้านายทะเบียน แล้วเสนอ
นายอําเภอท้องที่พร้อมหลักฐานอื่นเพื่อพิจารณา 

เมื่อนายทะเบียนได้ดําเนินการรับแจ้งการเกิดแล้ว ให้ส่งแบบ ท.ร. ๒๕ รายงานไปยัง
สํานักทะเบียนกลางภายใน ๕ วัน เพื่อจัดเก็บข้อมูลตามวิธีการที่สํานักทะเบียนกลางกําหนด และเมื่อ
สํานักทะเบียนได้รับแบบ ท.ร. ๒๕ ดังกล่าวกลับคืนแล้ว ให้ดําเนินการจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยอย่าง
เป็นระบบสามารถตรวจสอบหรือค้นหาได้โดยง่าย 

 
ข้อ ๕๙๗  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตพื้นที่ขอแจ้งการเกิดให้กับเด็กในสภาพ
แรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง ให้ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) เรียกตรวจบัตรประจําตัวผู้แจ้ง สําเนาทะเบียนบ้านของสถานสงเคราะห์หรือ
สถานที่ที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่นซึ่งรับตัวเด็กที่ขอแจ้งการเกิดไว้ และบันทึกการรับตัวเด็ก 

(๒) ตรวจรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่ามีการแจ้ง
การเกิดและมีรายการบุคคลของเด็กที่ขอแจ้งการเกิดในทะเบียนบ้านหรือไม่ 
                                                 

๖ ข้อ ๕๘ ทวิ เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๗ ข้อ ๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) ออกใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร. ๑๐๐) ให้กับผู้แจ้งการเกิด 
(๔) พิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่แจ้งการเกิดตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง 
เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง 

(๕) เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากนายอําเภอว่าเด็กที่แจ้งการเกิดเป็นผู้ที่เกิด ใน
ราชอาณาจักรและเป็นผู้มีสัญชาติไทย ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นออกสูติบัตร 
ท.ร. ๑ หรือ ท.ร. ๒ แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้แจ้ง แต่ถ้าผลการพิจารณาแจ้งว่าเด็กเกิดในราชอาณาจักร
และไม่ได้รับสัญชาติไทย ให้ออกสูติบัตร ท.ร. ๓ ให้แก่ผู้แจ้ง 

(๖) เพิ่มช่ือเด็กที่แจ้งการเกิดเข้าในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๔ หรือ ท.ร. ๑๓ แล้วแต่
กรณี ของสถานสงเคราะห์หรือสถานที่ที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่นซึ่งรับตัวเด็กที่ขอแจ้งการเกิดไว้ 

(๗ )  กรณีนายอําเภอแจ้งผลการพิจารณาว่าเด็กที่แจ้งการเกิดไม่ ไ ด้เกิดใน
ราชอาณาจักร และไม่ได้รับสัญชาติไทย หรือไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กได้ ให้
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติสําหรับบุคคลท่ีไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนให้แก่ผู้แจ้งตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางที่เกี่ยวด้วยการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับ
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 

 
ข้อ ๕๙/๑๘  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กตามรายชื่อหน่วยงานที่กระทรวงมหาดไทยประกาศซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ขอแจ้ง
การเกิดให้กับเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในความอุปการะหรือการ
สงเคราะห์ ให้ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) เรียกตรวจบัตรประจําตัวผู้แจ้ง สําเนาทะเบียนบ้านของหน่วยงานที่ให้การ
อุปการะหรือดูแลช่วยเหลือเด็กที่ขอแจ้งการเกิด และหลักฐานการรับตัวเด็กไว้ดูแลหรืออุปการะ 

(๒) ตรวจรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่ามีการแจ้ง
การเกิดและมีรายการบุคคลของเด็กที่ขอแจ้งการเกิดในทะเบียนบ้านหรือไม่ 

(๓) ออกใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร. ๑๐๐) ให้กับผู้แจ้งการเกิด 
(๔) ดําเนินการตามข้อ ๕๙ (๔) (๕) และ (๖) หรือ (๗) แล้วแต่กรณี 
 
ข้อ ๖๐  การแจ้งเกิดตามข้อ ๕๙ ให้นายทะเบียนลงรายการของเด็กตามข้อเท็จจริง

เท่าที่สามารถจะทราบได้ รายการใดไม่ทราบให้ทําเครื่องหมาย “–” ไว้ 
 
ข้อ ๖๐/๑๙  สูติบัตร ตอนที่ ๒ ที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้

จัดทําขึ้นตามระเบียบนี้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ให้สํานักทะเบียนจัดเก็บ
ไว้เป็นทะเบียนคนเกิดของสํานักทะเบียน 
                                                 

๘ ข้อ ๕๙/๑ เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 
๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๙ ข้อ ๖๐/๑ เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 
๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๖๐/๒๑๐  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการเกิด

หรือ รับแจ้งการเกิดเกินกําหนดของผู้ใดแล้ว ให้ออกบัตรทะเบียนคนเกิดตามแบบ ท.ร. ๒๖ ตอนที่ ๑ 
มอบให้ผู้แจ้งพร้อมกับสูติบัตร เพื่อใช้เป็นหลักฐานประจําตัวผู้ที่ได้รับแจ้งการเกิด โดยนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจะต้องจัดทําทะเบียนคุมการออกบัตร ท.ร. ๒๖ ให้ถูกต้องและให้ผู้
แจ้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายน้ิวมือรับบัตร ท.ร. ๒๖ ในทะเบียนคุมทุกรายให้ชัดเจน ส่วน ท.ร. ๒๖ 
ตอนที่ ๒ ให้รายงานไปพร้อมกับสูติบัตร ตอนที่ ๒ 

 
ข้อ ๖๐/๓๑๑  กรณีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีความประสงค์จะขอบัตรทะเบียน

คนเกิดให้แก่บุตรหรือผู้อยู่ในปกครอง แล้วแต่กรณี ที่ได้แจ้งการเกิดและมีช่ือในทะเบียนบ้านก่อนที่จะ
มีการจัดทําบัตรทะเบียนคนเกิดตามระเบียบนี้ หรือขอมีบัตรทะเบียนคนเกิดใหม่แทนฉบับเดิมที่สูญ
หาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ย่ืนคําร้องต่อนายทะเบียน ณ สํานักทะเบียนแห่งที่เด็กมี
ช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านและเมื่อได้รับคําร้องแล้ว ให้นายทะเบียนดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) เรียกและตรวจสอบบัตรประจําตัวของผู้แจ้ง สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่
เด็กมีช่ือและรายการบุคคล สูติบัตรหรือสําเนาทะเบียนคนเกิดของเด็กที่จะขอบัตร ท.ร. ๒๖ 

(๒) กรณีบัตรทะเบียนคนเกิดสูญหายหรือถูกทําลาย ให้นายทะเบียนรับแจ้งเอกสาร
เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรสูญหายหรือถูกทําลาย และตรวจสอบรายการในทะเบียนคุมการออกบัตร 
ท.ร. ๒๖ หรือฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร 

(๓) กรณีชํารุดในสาระสําคัญ ให้เรียกบัตร ท.ร. ๒๖ ที่ชํารุดฯ คืนจากผู้แจ้ง และ
ตรวจสอบรายการในทะเบียนคุมการออกบัตร ท.ร. ๒๖ หรือฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร 

(๔) เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นอนุญาต ให้ดําเนินการออกบัตร 
ท.ร. ๒๖ ให้กับผู้แจ้ง โดยการลงรายการในบัตร ท.ร. ๒๖ ให้คัดลอกหรือพิมพ์ข้อความตามรายการที่
ปรากฏในทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร ตอนที่ ๒)  ทั้งนี้ ในกรณีการออกบัตร ท.ร. ๒๖ แทนฉบับเดิมที่
สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดฯ ให้ระบุข้อความว่า “ใบแทน” ไว้ด้านหน้าของบัตร ท.ร. ๒๖ ด้วย 

(๕) ลงทะเบียนคุมการออกบัตร ท.ร. ๒๖ ตามข้อ ๖๐/๒ และมอบบัตร ท.ร. ๒๖ ให้
ผู้แจ้ง 

(๖) ส่ง ท.ร. ๒๖ ตอนที่ ๒ รายงานไปพร้อมกับสูติบัตร ตอนที่ ๒ 
 
ข้อ ๖๐/๔๑๒  การจัดทําบัตรทะเบียนคนเกิดตามข้อ ๖๐/๒ และข้อ ๖๐/๓ ให้นาย

ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดําเนินการออกบัตร ท.ร. ๒๖ ให้แก่ผู้ที่มีอายุต้ังแต่แรกเกิด
จนถึงอายุก่อนสิบห้าปีบริบูรณ์เท่านั้น 

                                                 
๑๐ ข้อ ๖๐/๒ เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 

๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๑ ข้อ ๖๐/๓ เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 

๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๒ ข้อ ๖๐/๔ เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 

๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การจัดทําบัตรทะเบียนคนเกิดสําหรับเด็กที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี ไม่ต้องพิมพ์
ลายนิ้วมือเด็กในบัตรและให้นายทะเบียนแจ้งต่อผู้ที่แจ้งการเกิดให้ขอเปลี่ยนบัตรทะเบียนคนเกิดเมื่อ
เด็กมีอายุครบหนึ่งปีบริบูรณ์ 

 
ตอนที่ ๔ 

ทะเบียนคนตาย 
   

 
ข้อ ๖๑  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ได้รับแจ้งว่ามีคนในท้องที่

ตายในบ้าน ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) เรียกและตรวจสอบบัตรประจําตัวของผู้แจ้ง หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี) 

สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีช่ือและรายการบุคคล (ถ้ามี) 
(๒) ลงรายการในมรณบัตร ทั้ง ๓ ตอน 
(๓) จําหน่ายรายการคนตายในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 

โดยประทับคําว่า “ตาย” สีแดงไว้หน้ารายการคนตาย 
(๔) มอบมรณบัตร ตอนที่ ๑ และหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 
(๕) มรณบัตร ตอนที่ ๒ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๒) 
(๖) มรณบัตร ตอนที่ ๓ ส่งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
กรณีแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งผู้ซึ่งผู้ อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ให้

ดําเนินการดังนี้ 
(๑) รับแจ้งตามแบบพิมพ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓๔ (๘) 
(๒) ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) และมอบหลักฐานการรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งไว้ 
(๓) นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๒) - (๖) 
 
ข้อ ๖๒  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ได้รับแจ้งว่ามีคนต่าง

ท้องที่ตายในบ้าน ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ดําเนินการตามข้อ ๖๑ และให้ระบุในมรณบัตรด้านบนซ้ายว่า “คนต่างท้องที่” 
(๒) ส่งมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังสํานักทะเบียนที่คนตายมีช่ือในทะเบียนบ้าน 
(๓) เมื่อได้รับตอบรับมรณบัตร ตอนที่ ๒ จากสํานักทะเบียนกลางแล้ว จึงจะจัดส่ง

มรณบัตร ตอนที่ ๓ ไปยังหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
(๔) กรณีไม่ทราบว่าคนตายมีช่ือในทะเบียนบ้านของสํานักทะเบียนใดให้ส่งมรณบัตร 

ตอนที่ ๒ ไปยังสํานักทะเบียนกลางเพื่อดําเนินการต่อไป 
เมื่อสํานักทะเบียนที่คนตายมีช่ือในทะเบียนบ้านได้รับมรณบัตร ตอนที่ ๒ ให้

ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบรายการคนที่ตายกับทะเบียนบ้าน หากพบว่าการลงรายการในมรณ

บัตร ตอนที่ ๒ ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องให้ลงรายการเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้อง 
(๒) จําหน่ายรายการคนตายในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) ส่งมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังสํานักทะเบียนกลางตามระเบียบที่กําหนดในข้อ 
๑๓๒ (๒) 

(๔) กรณีที่เจ้าบ้านนํามรณบัตร ตอนที่ ๑ มาย่ืนขอจําหน่ายรายการคนตายใน
ทะเบียนบ้านให้ดําเนินการตาม (๑) - (๒) โดยอนุโลม 

 
ข้อ ๖๓  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ได้รับแจ้งว่ามีคนตาย

นอกบ้านให้ดําเนินการตามข้อ ๖๑ หรือข้อ ๖๒ แล้วแต่กรณี 
 
ข้อ ๖๔  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ได้รับแจ้งการตายของคน

ที่ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้านหรือไม่ทราบภูมิลําเนาในทะเบียนบ้าน ให้ส่งมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังสํานัก
ทะเบียนกลางเพื่อดําเนินการต่อไป 

กรณีที่คนตายมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลาง ให้จําหน่ายในทะเบียน
บ้านกลางของสํานักทะเบียน 

 
ข้อ ๖๔/๑๑๓  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการตาย

ของคนที่ตายหรือพบศพในท้องที่สํานักทะเบียนอื่น ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) เรียกตรวจหลักฐานของผู้แจ้ง ได้แก่ บัตรประจําตัวของผู้แจ้งซึ่งได้แก่เจ้าบ้าน

ของบ้านที่มีการตาย บุคคลที่ไปกับผู้ตายขณะตาย ผู้พบศพ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน 
บุคคลท่ีไปกับผู้ตาย หรือผู้พบศพ (ถ้ามี) สําเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อและรายการบุคคลของคน
ตาย (ถ้ามี) หนังสือรับรองการตาย (ท.ร. ๔/๑) หรือผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์ที่ตรวจพิสูจน์โดย
หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับคนตาย เช่น ผลการตรวจสาร
พันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ เป็นต้น และพยานหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น รูปถ่ายงานศพของคนตาย เป็น
ต้น 

(๒) สอบสวนผู้แจ้ง และพยานบุคคลไม่น้อยกว่าสองคนที่สามารถยืนยันตัวบุคคล
ของคนตายให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่แจ้งการตาย ณ สํานักทะเบียนท้องที่ที่คนตายหรือ
พบศพ ประวัติและภูมิลําเนาของคนตาย การจัดการศพและสถานที่จัดการศพ 

(๓) เมื่อตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าคนตายโดยยังไม่ได้แจ้งการตายและมี
การเคลื่อนย้ายศพเข้ามาอยู่หรือจัดการศพโดยการเผา ฝัง หรือทําลายในเขตท้องที่สํานักทะเบียนที่
แจ้งตาย ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกมรณบัตร ท.ร. ๔ หรือ ท.ร. ๕ แล้วแต่กรณี และเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) กรณีคนตายมีช่ือในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านกลางของสํานักทะเบียนที่
แจ้งการตาย ให้นายทะเบียนจําหน่ายช่ือคนตายในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านกลาง และมอบ
มรณบัตร ตอนที่ ๑ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 

(๕) กรณีคนตายมีช่ือในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านกลางของสํานักทะเบียนอื่น 
เมื่อนายทะเบียนมอบมรณบัตร ตอนที่ ๑ และหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้งแล้ว ให้ส่งมรณ

                                                 
๑๓ ข้อ ๖๔/๑ เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บัตร ตอนที่ ๒ ไปยังสํานักทะเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อจําหน่ายช่ือคนตายในทะเบียนบ้านหรือทะเบียน
บ้านกลาง 

 
ข้อ ๖๕  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ได้รับแจ้งว่ามีคนตายและ

ไม่ทราบว่าคนตายเป็นใคร ให้ออกใบรับแจ้งการตายให้ผู้แจ้งโดยรอการออกมรณบัตรไว้จนกว่าจะ
ทราบว่าผู้ตายเป็นใครจึงจะดําเนินการออกมรณบัตรต่อไป โดยถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรับ
แจ้งการตาย 

 
ข้อ ๖๖  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ได้รับแจ้งโดยมีเหตุเชื่อว่า

มีการตายแต่ยังไม่พบศพ ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง 
(๒) สอบสวนให้ทราบถึงมูลเหตุที่เชื่อว่าได้มีการตายของบุคคล 
(๓) ออกหลักฐานใบรับแจ้งการตายมอบให้ผู้แจ้ง 
(๔) กรณีบุคคลดังกล่าวมีช่ือในทะเบียนบ้านในเขตสํานักทะเบียน ให้หมายเหตุการ

จําหน่ายในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านว่า “รับแจ้งการตายไว้ แต่ยังไม่พบศพ” 
ถ้าต่างสํานักทะเบียนให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังสํานักทะเบียนที่บุคคลดังกล่าวมีช่ือในทะเบียนบ้านเพื่อ
ดําเนินการต่อไป 

(๕) รายงานการจําหน่ายตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๔) หากไม่ทราบที่อยู่ให้
หมายเหตุในหลักฐานการรายงานด้วย 

 
ข้อ ๖๗  กรณีไม่ทราบท้องที่ที่ตาย ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่พบศพหรือ

แห่งท้องที่ที่มีมูลเหตุเชื่อว่ามีการตายเป็นผู้รับแจ้งการตาย 
 
ข้อ ๖๘  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ได้รับแจ้งว่ามีคนตายโดย

มีเหตุอันควรสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายโดยผิดธรรมชาติ ให้ออกใบรับแจ้งการตาย
เป็นหลักฐานให้แก่ผู้แจ้ง และรีบแจ้งไปยังพนักงานผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่ออันตราย
หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานดังกล่าวจึงจะ
ออกมรณบัตรให้ 

 
ข้อ ๖๙  เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งการตาย ให้สอบถามรายละเอียดจากผู้

แจ้งว่าศพจะเก็บ ฝัง เผา ทําลาย หรือย้ายศพ ณ สถานที่ใด เมื่อใด แล้วให้ลงรายการในใบรับแจ้งการ
ตายหรือมรณบัตร แล้วแต่กรณี และให้ใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานแห่งการอนุญาตในการเก็บ ฝัง 
เผา ทําลาย หรือย้ายศพ 

หากจะเปลี่ยนแปลงการจัดการศพผิดไปจากที่แจ้งไว้เดิม ถ้าศพนั้นอยู่ในท้องที่ใดให้
แจ้งขออนุญาตต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่นั้น โดยให้เรียกมรณบัตรหรือใบรับแจ้งการตายจาก
ผู้แจ้งแล้วบันทึกการอนุญาตไว้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๗๐  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการตายเกิน
กําหนดให้ดําเนินการดังนี้ 

กรณีคนในท้องที่ 
(๑) เปรียบเทียบคดีความผิด 
(๒) เรียกและตรวจสอบบัตรประจําตัวของผู้แจ้ง หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี) 

สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีช่ือและรายการบุคคล (ถ้ามี) 
(๓) สอบสวนผู้แจ้งให้ทราบถึงสาเหตุที่ไม่แจ้งการตายภายในกําหนด และพยานผู้รู้

เห็นการตาย 
(๔) ลงรายการในมรณบัตรทั้ง ๓ ตอน และให้ระบุในมรณบัตรด้านบนซ้ายว่า “เกิน

กําหนด” 
(๕) จําหน่ายรายการคนตายในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 

โดยประทับคําว่า “ตาย” สีแดง ไว้หน้ารายการคนตาย 
(๖) มอบมรณบัตร ตอนที่ ๑ พร้อมหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 
(๗) มรณบัตร ตอนที่ ๒ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๒) 
(๘) มรณบัตร ตอนที่ ๓ ส่งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
กรณีคนต่างท้องที่ 
(๑) ให้ดําเนินการตามวรรคสอง โดยอนุโลม เว้นแต่การจําหน่ายรายการคนตายใน

ทะเบียนบ้าน 
(๒) ส่งมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังสํานักทะเบียนที่คนตายมีช่ือในทะเบียนบ้านเพื่อ

จําหน่ายต่อไป 
(๓) กรณีไม่ทราบว่าคนตายมีช่ือในทะเบียนบ้านของสํานักทะเบียนใดให้ส่งมรณบัตร 

ตอนที่ ๒ ไปยังสํานักทะเบียนกลางเพื่อดําเนินการต่อไป 
 
ข้อ ๗๑  การรับแจ้งการตายของบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่

อยู่ในลักษณะชั่วคราว หรือเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองรวมทั้ง
บุตรของบุคคลดังกล่าว ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลสัญชาติไทยหรือบุคคลต่างด้าวที่มีใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่างด้าวโดยอนุโลม 

 
ข้อ ๗๑/๑๑๔  มรณบัตร ตอนที่ ๒ ที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้

จัดทําขึ้นตามระเบียบนี้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ให้สํานักทะเบียนจัดเก็บ
ไว้เป็นทะเบียนคนตายของสํานักทะเบียน 

 
ตอนที่ ๕ 

การย้ายที่อยู่ 
   

                                                 
๑๔ ข้อ ๗๑/๑ เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 

๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๗๒  ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งรับแจ้งการย้ายออกเฉพาะบุคคลที่มีช่ือและ

รายการในทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนบ้านกลางเท่านั้น 
 
ข้อ ๗๓  ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งรับแจ้งการย้ายเข้าตามหลักฐานการย้ายที่อยู่ที่นาย

ทะเบียนออกให้ 
 
ข้อ ๗๔  ห้ามมิให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งรับแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทางสําหรับบุคคล

ที่มีช่ือและรายการในทะเบียนบ้านกลาง 
 
ข้อ ๗๕  การรับแจ้งย้ายเข้า หากรายการที่อยู่ที่แจ้งย้ายเข้าผิดไปจากที่ระบุไว้ในใบ

แจ้งการย้ายที่อยู่ เช่น บ้านเลขที่ ถนน หมู่ที่ อําเภอ หรือจังหวัด เป็นต้น ให้นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่
ผู้แจ้งย้ายเข้าไปอยู่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยให้ขีดฆ่ารายการเดิมที่ต้องแก้ไข
แล้วลงรายการที่อยู่ใหม่ด้วยหมึกสีแดงพร้อมทั้งลงลายมือชื่อนายทะเบียนกํากับไว้ 

 
ข้อ ๗๖  ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ที่ลงรายการวันเดือนปีเกิดหรือสัญชาติผิดไปจาก

ทะเบียนบ้าน ให้นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ออกใบแจ้งการย้ายที่อยู่ยกเลิกใบแจ้งการย้ายที่อยู่ฉบับ
ดังกล่าวและออกให้ใหม่ 

 
ข้อ ๗๗  ในการรับแจ้งย้ายเข้า หากพบว่ารายการบุคคลในใบแจ้งการย้ายที่อยู่

ผิดพลาด ให้รับแจ้งย้ายเข้าไว้ก่อนและมีหนังสือตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนต้นทาง เมื่อได้รับแจ้ง
แล้วให้แก้ไขในทะเบียนบ้านและใบแจ้งการย้ายที่อยู่ให้ถูกต้องต่อไป โดยไม่ต้องให้ผู้แจ้งยื่นคําร้องขอ 

 
ข้อ ๗๘  คนต่างด้าวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวแจ้งการย้ายที่อยู่ ให้นาย

ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแนะนําให้บุคคลดังกล่าวแจ้งย้ายใบสําคัญประจําตัวคนต่าง
ด้าวต่อนายทะเบียนคนต่างด้าวท้องที่ด้วย 

 
การย้ายออก 
ข้อ ๗๙  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการแจ้งการย้าย

ออกให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง 
(๒) เรียกสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายออก แล้วตรวจสอบรายการ

บุคคลที่จะแจ้งย้ายออก 
(๓) ลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ๓ ตอน 
(๔) จําหน่ายรายการคนย้ายออกในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้า

บ้านโดยประทับ คําว่า “ย้าย” สีน้ําเงิน ไว้หน้ารายการคนย้ายออก 
(๕) มอบใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ พร้อมหลักฐานการแจ้งคืนให้ผู้

แจ้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๖) ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๓ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๓) 
กรณีแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งผู้ซึ่งผู้ อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ให้

ดําเนินการดังนี้ 
(๑) รับแจ้งตามแบบพิมพ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓๔ (๑๑) 
(๒) ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) - (๒) และมอบหลักฐานการรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งไว้ 
(๓) นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๓) - (๖) 
 
ข้อ ๘๐  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับการตอบรับการแจ้ง

การย้ายเข้าจากสํานักทะเบียนปลายทางแล้ว ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบรายการบ้านที่แจ้งย้ายเข้าในใบแจ้งการย้ายที่อยู่กับทะเบียนบ้านใน

ช่องย้ายออกไปที่ให้ถูกต้องตรงกัน แล้วลงลายมือชื่อพร้อมวันเดือนปีกํากับไว้ในทะเบียนบ้าน 
(๒) กรณีการตอบรับการแจ้งการย้ายเข้าผิดไปจากที่แจ้งไว้เดิม ให้แก้ไขรายการย้าย

ที่อยู่ในทะเบียนบ้านในช่องย้ายออกไปที่ให้ถูกต้องตรงกัน แล้วลงลายมือชื่อพร้อมวันเดือนปีกํากับไว้
ในทะเบียนบ้าน 

 
ข้อ ๘๑ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการย้ายออกโดย

ไม่ทราบที่อยู่ของคนที่มีช่ือในทะเบียนบ้าน ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) สอบสวนผู้แจ้งให้ได้ข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวได้ออกจากบ้านไปอยู่ที่อ่ืนเกิน

กว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันและไม่ทราบว่าบุคคลดังกล่าวไปอยู่ที่ใด 
(๒) ดําเนินการแจ้งการย้ายออกตามข้อ ๗๙ โดยอนุโลม 
(๓) เพิ่มช่ือบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้านกลางของสํานักทะเบียน 
(๔) ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๑ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๓) 
กรณีคนมีช่ือในทะเบียนบ้านโดยเจ้าบ้านไม่ทราบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใคร ให้

ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) - (๔) 
 
ข้อ ๘๒  กรณีบ้านรื้อถอนตามข้อ ๓๔ การแจ้งย้ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน 

ให้นายทะเบียนดําเนินการตามข้อ ๗๙ 
กรณีบ้านถูกทําลายจนหมดสภาพบ้านตามข้อ ๓๕ การแจ้งย้ายรายการบุคคลใน

ทะเบียนบ้าน ให้นายทะเบียนดําเนินการตามข้อ ๘๑ 
 
ข้อ ๘๓  เมื่อมีการแจ้งการย้ายออกไปแล้ว ภายหลังบุคคลดังกล่าวได้ขอแจ้งย้าย

กลับที่เดิมโดยยังมิได้แจ้งย้ายเข้า ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งดําเนินการดังนี้ 
(๑) เรียกใบแจ้งการย้ายที่อยู่คืนและตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งการย้ายที่อยู่ 
(๒) แก้ไขรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ในช่องไปอยู่ที่โดยระบุคําว่า “กลับที่เดิม” 
(๓) ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๑ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๓) 
 
ข้อ ๘๔  กรณีที่มีการแจ้งการย้ายออกและแจ้งการย้ายเข้าในเขตสํานักทะเบียน

เดียวกัน ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแจ้งย้ายออกและการแจ้งย้ายเข้า ยกเว้นการรายงานให้ส่ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เฉพาะใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๑ รายงานไปยังสํานักทะเบียนกลางตามระเบียบที่กําหนดในข้อ 
๑๓๒ (๓) 

 
ข้อ ๘๕  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ได้รับแจ้งการย้ายออก

จากทะเบียนบ้านกลาง ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ขอแจ้งย้ายเป็นบุคคลคนเดียวกันกับบุคคล

ที่มีช่ือและรายการในทะเบียนบ้านกลาง 
(๒) ดําเนินการแจ้งการย้ายออกตามข้อ ๗๙ 
กรณีบุคคลที่มีช่ือและรายการในทะเบียนบ้านกลางเป็นผู้เยาว์ให้บิดาหรือมารดา

หรือผู้ปกครองเป็นผู้แจ้งการย้ายออก 
กรณีบุคคลที่มีช่ือและรายการในทะเบียนบ้านกลางมีเหตุจําเป็นไม่สามารถแจ้งการ

ย้ายออกได้ด้วยตนเองเนื่องจากเป็นคนพิการทางกายจนเดินไม่ได้ หรือเป็นผู้เจ็บป่วยทุพพลภาพ หรือ
กรณีอ่ืน ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้นั้นโดยตรงเป็นผู้แจ้งการย้ายแทน โดยให้นายทะเบียนเรียก
หลักฐานบัตรประจําตัวของผู้แจ้ง บัตรประจําตัวผู้ที่จะย้ายที่อยู่ (ถ้ามี) หนังสือมอบหมาย ใบรับรอง
แพทย์แผนปัจจุบัน (ถ้ามี) และบันทึกสอบสวนผู้แจ้งให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ที่จะแจ้งการย้าย
ออกเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง รวมถึงเหตุผลความจําเป็นที่ผู้นั้นไม่อาจ
แจ้งการย้ายด้วยตนเอง แล้วจึงดําเนินการแจ้งย้ายออกตามข้อ ๗๙๑๕ 

 
ข้อ ๘๖  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ทหารกอง

ประจําการมีช่ือในทะเบียนบ้าน ได้รับแจ้งจากหน่วยทหารขอแจ้งย้ายที่อยู่ของบุคคลที่เข้ารับราชการ
เป็นทหารกองประจําการ ให้แจ้งเจ้าบ้านมาดําเนินการแจ้งการย้ายออกโดยถือปฏิบัติตามข้อ ๗๙ 

กรณีเจ้าบ้านไม่มาดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งหน่วยทหารเพื่อให้แจ้งทหารกอง
ประจําการผู้นั้นดําเนินการแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทางต่อไป 

 
ข้อ ๘๗๑๖  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ได้รับแจ้งการย้ายออก

ของบุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศ ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ดําเนินการแจ้งการย้ายออกตามข้อ ๗๙ โดยอนุโลม โดยให้หมายเหตุในใบแจ้ง

การย้ายที่อยู่ในช่อง “ไปอยู่ที่” ว่า “ไปประเทศ........................” 
(๒) ให้เพิ่มช่ือบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้านชั่วคราวของสํานักทะเบียนและบันทึก

ในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านว่า “ทะเบียนบ้านชั่วคราวลําดับที่...” 
(๓) ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๑ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๓) 
(๔) ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓ เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
(๕) เมื่อสํานักทะเบียนได้รับใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๑ คืนมาจากสํานักทะเบียน

กลางแล้วให้เก็บรวมไว้กับใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓ 
                                                 

๑๕ ข้อ ๘๕ วรรคสาม เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๖ ข้อ ๘๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้สํานักทะเบียนกลางบันทึกและประมวลผลข้อมูลรายการบุคคลของผู้ที่เดินทางไป
อยู่ต่างประเทศจากใบแจ้งย้ายที่อยู่ตอนที่ ๑ ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้หมายเหตุไว้ว่าเป็นบุคคล
ในทะเบียนบ้านชั่วคราว และเมื่อดําเนินการเสร็จแล้วให้ส่งใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๑ ดังกล่าวคืน
สํานักทะเบียนเดิม 

กรณีบุคคลดังกล่าวเดินทางกลับจากต่างประเทศและแจ้งการย้ายที่อยู่ ให้นาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบหลักฐานการเดินทางกลับจากต่างประเทศของผู้ย้ายที่อยู่ 
(๒) ให้ตรวจสอบรายการของผู้ขอแจ้งย้ายจากทะเบียนบ้านชั่วคราวและใบแจ้งการ

ย้ายที่อยู่ทั้ง ๓ ตอน หากเห็นว่าถูกต้อง ให้ขีดฆ่าคําว่า “ไปประเทศ........................” ในใบแจ้งการ
ย้ายที่อยู่ทั้ง ๓ ตอนแล้วดําเนินการรับแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านชั่วคราวไปเข้าทะเบียนบ้านตามที่
ผู้แจ้งประสงค์จะขอย้ายเข้า ตามระเบียบว่าด้วยการย้ายต่อไป 

(๓) ดําเนินการตามข้อ ๘๔ กรณีย้ายเข้าในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน หรือข้อ ๗๙ 
กรณีย้ายต่างสํานักทะเบียนโดยอนุโลม 

 
ข้อ ๘๘  กรณีที่มีการแจ้งการย้ายที่อยู่ออกจากทะเบียนบ้านแล้ว แต่ผู้ย้ายที่อยู่ถึง

แก่ความตายก่อนที่จะนําหลักฐานไปแจ้งย้ายเข้า ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ให้ระงับการรับแจ้งการย้ายเข้า 
(๒) ให้สํานักทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผู้ย้ายที่อยู่ถึงแก่ความตายรับแจ้งการตายตาม

ระเบียบและส่งมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังสํานักทะเบียนที่ออกใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีที่ไม่ทราบให้
จัดส่งไปยังสํานักทะเบียนกลาง 

(๓) ให้สํานักทะเบียนที่ออกใบแจ้งการย้ายที่อยู่หมายเหตุเพิ่มเติมในทะเบียนบ้านว่า 
“ถึงแก่ความตายก่อนแจ้งย้ายเข้า ตามมรณบัตร…” กรณีผู้มีส่วนได้เสียนํามรณบัตร ตอนที่ ๑ มา
แสดงเป็นหลักฐานก็ให้ดําเนินการหมายเหตุเช่นเดียวกัน 

(๔) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๓) 
กรณีการแจ้งการย้ายที่อยู่ตามวรรคหนึ่งมีผู้ย้ายที่อยู่คนอื่นที่มีชีวิตอยู่ ให้นําใบแจ้ง

การย้ายที่อยู่ไปดําเนินการแจ้งย้ายเข้าตามระเบียบต่อไป สําหรับผู้ย้ายที่อยู่ที่ถึงแก่ความตายไปแล้วให้
ระงับการแจ้งการย้ายเข้า โดยให้หมายเหตุในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ว่า “บุคคลลําดับที่… ถึงแก่ความ
ตายตามมรณบัตร…” เมื่อสํานักทะเบียนต้นทางได้รับตอบรับการแจ้งการย้ายเข้าแล้ว ให้หมายเหตุ
เพิ่มเติมในทะเบียนบ้านเฉพาะผู้ย้ายที่อยู่ที่ถึงแก่ความตายเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง (๓) 

 
การย้ายเข้า 
ข้อ ๘๙  เมื่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ได้รับแจ้งการย้ายเข้าให้

ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง 
(๒) เรียกสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งการย้ายเข้า แล้วตรวจสอบใบแจ้ง

การย้ายที่อยู่ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ 
(๓) รับแจ้งการย้ายเข้า 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔) เพิ่มช่ือในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
(๕) มอบสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐานการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 
(๖) ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๒ ตอบรับไปยังสํานักทะเบียนต้นทางภายใน ๗ วัน 
(๗) ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๑ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๓) 
กรณีแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งผู้ซึ่งผู้ อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ให้

ดําเนินการดังนี้ 
(๑) รับแจ้งตามแบบพิมพ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓๔ (๑๑) 
(๒) ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) - (๒) 
(๓) นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๓) - (๗) 
 
ข้อ ๙๐  เมื่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ได้รับแจ้งการย้ายที่อยู่

ปลายทางให้ดําเนินการดังนี้ 
สํานักทะเบียนปลายทาง 
(๑) เรียกสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมคํายินยอมเป็นหนังสือของเจ้าบ้าน

พร้อมบัตรประจําตัวของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าไปอยู่ใหม่จากผู้แจ้งและตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง 
(๒) ลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ทั้ง ๓ ตอน และให้หมายเหตุด้านบนขวาว่า 

“แจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง” โดยให้ผู้แจ้งลงลายมือชื่อในช่องผู้แจ้งย้ายออกและช่องผู้แจ้งย้ายเข้า
สําหรับช่องเจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้าให้เขียนชื่อ - สกุล ตัวบรรจงไว้ 

(๓) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๔) ใบแจ้งย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓ ส่งไปยังสํานักทะเบียนต้นทางที่ผู้แจ้ง

ย้ายมีช่ืออยู่สําหรับใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๑ ให้เก็บไว้ 
(๕) คืนหลักฐานประกอบการแจ้งให้ผู้แจ้ง 
(๖) เมื่อได้รับตอบรับการแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทางจากสํานักทะเบียนต้นทางแล้ว 

ให้นําใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๑ มาตรวจสอบ หากผิดพลาดให้แก้ไขให้ถูกต้องตรงกัน 
(๗) แจ้งผู้ย้ายที่อยู่ให้นําสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาดําเนินการเพิ่มช่ือให้

ถูกต้องตรงกับทะเบียนบ้านต่อไป 
(๘) ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๒ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๓) 
สํานักทะเบียนต้นทาง 
(๑) เมื่อได้รับใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓ ให้ตรวจสอบรายการผู้

ย้ายที่อยู่กับทะเบียนบ้าน หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ตรงกับทะเบียนบ้าน 
(๒) จําหน่ายรายการผู้ย้ายที่อยู่ในทะเบียนบ้าน 
(๓) ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๒ ส่งไปยังสํานักทะเบียนปลายทาง 
(๔) ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๓ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๓) 
(๕) แจ้งเจ้าบ้านให้นําสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาดําเนินการจําหน่ายช่ือ

ต่อไป 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๙๑๑๗  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งว่า ใบแจ้งการ
ย้ายที่อยู่ซึ่งออกให้แก่ผู้แจ้งได้สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญตอนใดตอนหนึ่งหรือ
ทั้งหมดก่อนที่จะนําไปแจ้งย้ายเข้าให้นายทะเบียนออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ให้ใหม่ โดย
ดําเนินการดังนี้ 

(๑) กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย ให้นายทะเบียนรับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับทะเบียน
ราษฎรสูญหาย หรือถูกทําลาย ตามแบบ ท.ร. ๑๕ และให้ตรวจสอบใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๒ ว่า
ได้มีการตอบรับการแจ้งย้ายเข้าหรือไม่ หรือจะตรวจสอบจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรในระบบ
คอมพิวเตอร์ก็ได้ 

(๒) กรณีชํารุดในสาระสําคัญ ให้เรียกใบแจ้งการย้ายที่อยู่คืนจากผู้แจ้งแล้วแยกเก็บ
ไว้ต่างหาก 

(๓) การลงรายการในใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ให้คัดลอกหรือพิมพ์ข้อความตาม
รายการที่ปรากฏในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ตอนที่ ๓ ของฉบับที่สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดฯ เว้นแต่
รายการ “เลขที่ ที่และวันเดือนปีที่ออกใบแทน” ให้ระบุตามความเป็นจริง และให้หมายเหตุด้วย
ตัวหนังสือสีแดงไว้ด้านบนขวาของใบแจ้งการย้ายที่อยู่ว่า “ใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่” ส่วนใบแจ้ง
การย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๓ ของฉบับที่สูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดฯ ให้นายทะเบียนดําเนินการยกเลิก
ตามข้อ ๑๓๕ 

(๔) กรณีสํานักทะเบียนตรวจสอบแล้วไม่พบตอนที่ ๒ หรือตอนที่ ๓ ของใบแจ้งการ
ย้ายที่อยู่ที่ สูญหาย หรือถูกทําลาย ให้นายทะเบียนออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่โดยคัดลอก
รายการจากทะเบียนบ้านฉบับที่ปรากฏรายการย้าย เว้นแต่รายการ “เลขที่ ที่และวันเดือนปีที่ออกใบ
แทน” ให้ระบุตามความเป็นจริง สําหรับรายการใดที่ไม่ทราบก็ให้เว้นไว้ และให้หมายเหตุเช่นเดียวกับ 
(๓) ว่า “ใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ออกตามหลักฐานทะเบียนบ้าน” 

 
ข้อ ๙๒  การแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ไม่มีสัญชาติไทยที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองรวมทั้งบุตรของบุคคลดังกล่าว ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับคนที่มี
สัญชาติไทยเว้นแต่ถ้ามีส่วนราชการหรือหน่วยงานควบคุมดูแลอยู่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่ควบคุมดูแลบุคคลดังกล่าวก่อนจึงจะดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการแจ้ง
การย้ายที่อยู่ได้ 

 
ส่วนที่ ๔ 

การควบคุมทะเบียนราษฎร 
   

 
ตอนที่ ๑ 

การเพิ่มช่ือและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน 
   

                                                 
๑๗ ข้อ ๙๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๙๓  คนสัญชาติไทยไม่มีช่ือและรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) 

เพราะตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙ มีความประสงค์จะขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน 
(ท.ร. ๑๔) ให้ย่ืนคําร้องตามแบบพิมพ์ที่กําหนดต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่ง
ท้องที่ที่ผู้ร้องมีภูมิลําเนาอยู่ในปัจจุบัน เมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องแล้วให้ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) สอบสวนผู้ร้อง เจ้าบ้าน และบุคคลที่น่าเชื่อถือ และหลักฐานอื่นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
(๒) ให้ตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนกลาง ว่าผู้ร้องมีช่ือและรายการบุคคลใน

ทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่ 
(๓) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร้อมความเห็น เสนอไปยังนายอําเภอแห่งท้องที่ 
(๔) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน

ท้องถิ่นดําเนินการเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมทั้งหมายเหตุใน
ช่องย้ายเข้ามาจากว่า “คําร้องที่… ลงวันที่… หรือ หนังสือที่…ลงวันที่ …” แล้วแต่กรณี แล้วให้นาย
ทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกํากับไว้ 

(๕) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให้แก่ผู้ได้รับอนุมัติให้เพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน
ตามแบบพิมพ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓๔ (๒๒) 

(๖) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๕) 
 
ข้อ ๙๔  คนสัญชาติไทยขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) โดยอาศัยหลักฐานสูติ

บัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิมที่ไม่มีเลขประจําตัวประชาชน เป็นต้น ให้ย่ืนคํา
ร้องตามแบบพิมพ์ที่กําหนดต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ ดังนี้ 

กรณีเพิ่มตามหลักฐานสูติบัตร ให้ย่ืนคําร้องแห่งท้องที่ที่ออกสูติบัตร 
กรณีเพิ่มตามหลักฐานใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ให้ย่ืนคําร้องแห่งท้องที่ที่ประสงค์จะขอ

เพิ่มช่ือ 
กรณีเพิ่มตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ให้ย่ืนคําร้องแห่งท้องที่ที่เคยมีช่ืออยู่ในทะเบียน

บ้านครั้งสุดท้าย 
เมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องแล้วให้ดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบหลักฐานเอกสารว่าถูกต้องหรือไม่ กรณีใช้หลักฐานใบแจ้งการย้ายที่

อยู่ ให้สอบถามไปยังสํานักทะเบียนซึ่งเป็นผู้ออกใบแจ้งการย้ายที่อยู่ดังกล่าวว่าบุคคลขอเพิ่มช่ือเคยมี
ช่ือและรายการบุคคลอยู่ในเขตสํานักทะเบียนที่แจ้งย้ายออกจริงหรือไม่ 

(๒) สอบสวนผู้ร้องและเจ้าบ้านให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่ขอเพิ่มช่ือเป็นคน
เดียวกับบุคคลที่ปรากฏชื่อและรายการบุคคลในเอกสารที่นํามาแสดง 

(๓) เมื่อนายทะเบียนอนุญาต ให้เพิ่มช่ือในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้านพร้อมทั้งหมายเหตุในช่องย้ายเข้ามาจากว่า “คําร้องที่… ลงวันที่…” แล้วให้นายทะเบียน
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกํากับไว้ 

(๔) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้เพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน
ตามแบบพิมพ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓๔ (๒๒) 

(๕) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๕) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๖) กรณีผู้ร้องไม่มีภูมิลําเนาในเขตสํานักทะเบียนที่ขอเพิ่มช่ือ ให้นายทะเบียนเพิ่ม
ช่ือในทะเบียนบ้านกลางและหากผู้ร้องมีความประสงค์จะย้ายไปอยู่ที่ใดให้ดําเนินการตามระเบียบว่า
ด้วยการแจ้งการย้ายที่อยู่ต่อไป 

 
ข้อ ๙๕๑๘  บุคคลที่อ้างว่ามีสัญชาติไทยซึ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้

หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity) ออกให้โดย
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทย ไม่ว่าผู้นั้นจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย มีความ
ประสงค์ จะขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) โดยไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยให้ย่ืน
คําร้องตามแบบพิมพ์ที่กําหนดต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ขอเพิ่มช่ือ
มีภูมิลําเนาอยู่ในปัจจุบัน เมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องแล้วให้ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ทําหนังสือส่งตัวผู้ขอเพิ่มช่ือให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นเดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อขอพิสูจน์สัญชาติ 

(๒) หากได้รับแจ้งผลการตรวจพิสูจน์จากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าผู้ขอเพิ่มช่ือ
เป็นผู้มีสัญชาติไทย ให้สอบสวนเจ้าบ้าน ผู้แจ้งและบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัติของบุคคลที่ขอเพิ่มช่ือในประเด็นเรื่องชื่อ ช่ือสกุล วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ภูมิลําเนาที่อยู่
อาศัยในประเทศไทยก่อนไปต่างประเทศ การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง รวมถึงรายการชื่อและสัญชาติ
ของบิดาและมารดา 

(๓) เมื่อนายทะเบียนอนุญาต ให้กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให้แก่ผู้ได้รับ
อนุญาตให้เพิ่มช่ือตามแบบพิมพ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓๔ (๒๒) 

(๔) เพิ่มช่ือบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
(ท.ร. ๑๔) พร้อมทั้งหมายเหตุไว้ในช่องย้ายเข้ามาจากว่า “คําร้องที่… ลงวันที่……” แล้วให้นาย
ทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกํากับไว้ 

(๕) รายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๒ (๕) 
 
ข้อ ๙๖๑๙  คนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานรับรองการเกิด มีความ

ประสงค์จะขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ให้ย่ืนคําร้องตามแบบพิมพ์ที่กําหนดต่อนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ขอเพิ่มช่ือมีภูมิลําเนาอยู่ในปัจจุบัน เมื่อนายทะเบียนได้
รับคําร้องแล้วให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานสูติบัตรที่ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตหรือ
สถานกงสุลใหญ่ไทยหรือเอกสารรับรองการเกิดที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศที่เด็ก
เกิดซึ่งแปลเป็นภาษาไทยและผ่านการรับรองคําแปลถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศไทย สําเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน บัตรประจําตัวผู้แจ้ง (ถ้ามี) บัตรประจําตัวเจ้าบ้านและบัตรประจําตัวบิดา
มารดา (ถ้ามี) 

                                                 
๑๘ ข้อ ๙๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๙ ข้อ ๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) กรณีผู้แจ้งแสดงเอกสารรับรองการเกิดที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐบาล
ต่างประเทศจะต้องมีรายการหรือข้อเท็จจริงแสดงว่าเด็กมีสัญชาติไทย หรือมีรายการที่สามารถ
วินิจฉัยได้ว่าเด็กมีสัญชาติไทย เช่น รายการสัญชาติของมารดา เป็นต้น 

(๓) สอบสวนเจ้าบ้านหรือผู้แจ้งให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่ขอเพิ่ม
ช่ือในประเด็นเรื่องชื่อตัว ช่ือสกุล วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด รวมถึงรายการชื่อและสัญชาติของบิดา
และมารดา 

(๔) เมื่อนายทะเบียนอนุญาต ให้บันทึกการอนุญาตไว้ด้านหลังของสูติบัตรหรือ
เอกสารรับรองการเกิด แล้วแต่กรณี และกําหนดเลขประจําตัวประชาชนให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้เพิ่ม
ช่ือตามแบบพิมพ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓๔ (๒๒) 

(๕) เพิ่มช่ือบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
(ท.ร. ๑๔) พร้อมทั้งหมายเหตุไว้ในช่องย้ายเข้ามาจากว่า “คําร้องที่… ลงวันที่…..” แล้วให้นาย
ทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกํากับไว้ 

(๖) รายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๒ (๕) 
 
ข้อ ๙๖/๑๒๐  บุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือ

เดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity) ออกให้โดยสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทย และมีหลักฐานเอกสารราชการที่ระบุว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย มี
ความประสงค์จะขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ให้ย่ืนคําร้องตามแบบพิมพ์ที่กําหนดต่อนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ขอเพิ่มช่ือมีภูมิลําเนาอยู่ในปัจจุบัน เมื่อนาย
ทะเบียนได้รับคําร้องพร้อมหลักฐานจากผู้ขอเพิ่มช่ือแล้ว ให้ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ทําเรื่องขอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ผู้ขอเพิ่มช่ือนํามาแสดงไปยัง
ส่วนราชการที่ออกเอกสารดังกล่าว 

(๒) กรณีได้รับแจ้งจากส่วนราชการที่ออกเอกสารว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง ให้
สอบสวนเจ้าบ้าน ผู้แจ้งและบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่ขอเพิ่ม
ช่ือในประเด็นเรื่องชื่อตัว ช่ือสกุล วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด สัญชาติ ภูมิลําเนาที่อยู่อาศัยในประเทศ
ไทยก่อนไปต่างประเทศ การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง รวมถึงรายการของบิดาและมารดา และเมื่อ
นายทะเบียนอนุญาตแล้ว ให้ดําเนินการตามข้อ ๙๕ (๓) - (๕) 

(๓) กรณีได้รับแจ้งจากส่วนราชการที่ออกเอกสารว่าเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้อง
หรือไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้นายทะเบียนทําหนังสือส่งตัวผู้ขอเพิ่มช่ือให้สํานักงานตรวจคนเข้า
เมืองเพื่อขอพิสูจน์สัญชาติ และดําเนินการตามข้อ ๙๕ 

 
ข้อ ๙๖/๒๒๑  คนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานรับรองการเกิด มี

ความประสงค์จะขอมีรายการบุคคลและเลขประจําตัวประชาชนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรโดยมี
เหตุจําเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
                                                 

๒๐ ข้อ ๙๖/๑ เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 
๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๑ ข้อ ๙๖/๒ เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 
๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หรือผู้ที่ประสงค์ขอมีรายการบุคคลและเลขประจําตัวประชาชนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรซึ่งบรรลุ
นิติภาวะแล้ว อาจมอบอํานาจให้ญาติพ่ีน้องยื่นคําร้องตามแบบพิมพ์ที่กําหนดต่อนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ครอบครัวหรือญาติพ่ีน้องของผู้ที่ขอมีรายการบุคคลและเลข
ประจําตัวประชาชนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรมีภูมิลําเนาอยู่ เมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องแล้วให้
ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานสูติบัตรที่ออกให้โดยสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย
หรือเอกสารรับรองการเกิดที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศซึ่งแปลเป็นภาษาไทยและ
ผ่านการรับรองคําแปลโดยกระทรวงการต่างประเทศไทย หนังสือมอบอํานาจของบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้ที่ประสงค์ขอมีรายการบุคคลและเลขประจําตัวประชาชนใน
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว แล้วแต่กรณี บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้ย่ืนคําร้อง ภาพถ่ายของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ถ้ามี) และภาพถ่ายของผู้ขอมีรายการ
บุคคลและเลขประจําตัวประชาชนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 

(๒) สอบสวนผู้ย่ืนคําร้องให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของผู้ที่จะขอมีรายการ
บุคคลและเลขประจําตัวประชาชนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรในเรื่องชื่อตัว ช่ือสกุล วันเดือนปีเกิด 
สถานที่เกิด สถานที่อยู่อาศัย ช่ือและสัญชาติของบิดามารดา และความจําเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับ
ประเทศไทย 

(๓) เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาอนุญาต ให้บันทึกการ
อนุญาตไว้ด้านหลังของสูติบัตรหรือเอกสารรับรองการเกิด แล้วแต่กรณี และกําหนดเลขประจําตัว
ประชาชนให้แก่ผู้ที่ขอมีรายการบุคคลและเลขประจําตัวประชาชนตามแบบพิมพ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓๔ 
(๒๒) 

(๔) เพิ่มช่ือบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้านชั่วคราว (ท.ร. ๑๔) สําหรับบุคคลที่
เดินทางไปต่างประเทศของสํานักทะเบียน พร้อมทั้งหมายเหตุในช่องย้ายเข้ามาจาก ว่า “คําร้องที่... 
ลงวันที่....” แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกํากับไว้ 

(๕) รายงานตามข้อ ๑๓๒ (๕) 
 
ข้อ ๙๗  บุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) 

โดยไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง ให้เจ้าบ้านหรือผู้ขอเพิ่มช่ือยื่นคําร้องตามแบบพิมพ์ ที่กําหนดต่อ
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ขอเพิ่มช่ือมีภูมิลําเนาในปัจจุบัน เมื่อนาย
ทะเบียนได้รับคําร้องแล้วให้ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) สอบสวนเจ้าบ้าน ผู้ขอเพิ่มช่ือ บิดามารดาหรือญาติพ่ีน้อง (ถ้ามี) หรือบุคคลท่ี
น่าเชื่อถือประกอบการพิจารณา 

(๒) ให้ตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนกลางว่าบุคคลท่ีขอเพิ่มช่ือมีช่ือและรายการ
บุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นใดหรือไม่ 

(๓) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร้อมความเห็นเสนอไปยังนายอําเภอแห่งท้องที่ 
(๔) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้นายทะเบียนดําเนินการเพิ่มช่ือและ

รายการบุคคลในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมทั้งหมายเหตุในช่องย้ายเข้า
มาจากว่า “คําร้องที่… ลงวันที่… หรือ หนังสือ… ลงวันที่…” แล้วแต่กรณี แล้วให้นายทะเบียนลง
ลายมือชื่อและวันเดือนปีกํากับไว้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๕) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให้แก่ผู้ได้รับอนุมัติให้เพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน
ตามแบบพิมพ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓๔ (๒๒) 

(๖) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๕) 
การเพิ่มช่ือตามวรรคหนึ่ง ถ้าบุคคลท่ีจะขอเพิ่มช่ือเข้าในทะเบียนบ้านมีอายุตํ่ากว่า 

๗ ปีบริบูรณ์ในวันที่ย่ืนคําร้อง ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
เว้นแต่จะมีเหตุอันควรสงสัยเรื่องสัญชาติของบุคคลที่จะขอเพิ่มช่ือ ให้นายทะเบียนรวบรวมหลักฐาน
เสนอขอความเห็นชอบจากนายอําเภอท้องที่ก่อนพิจารณาอนุญาต๒๒ 

 
ข้อ ๙๘  บุคคล หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐขอเพิ่มช่ือเด็กอนาถา ซึ่งอยู่

ในความอุปการะเลี้ยงดูในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ให้ผู้อุปการะเลี้ยงดูย่ืนคําร้องตามแบบพิมพ์ที่
กําหนดต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่เด็กอนาถามีภูมิลําเนาอยู่ใน
ปัจจุบันเมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องแล้ว ให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) สอบสวนผู้อุปการะเลี้ยงดู และเด็กในความอุปการะเพื่อทราบประวัติเบ้ืองต้น
ของเด็กในความอุปการะรวมทั้งหลักฐานอื่นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

(๒) ให้ตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนกลางว่าเด็กอนาถามีช่ือและรายการในทะเบียน
บ้านแห่งอื่นใดหรือไม่ 

(๓) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร้อมความเห็นเสนอไปยังนายอําเภอแห่งท้องที่ 
(๔) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน

ท้องถิ่นดําเนินการเพิ่มช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านโดยลงรายการ
ตามข้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฏทราบได้ในขณะนั้น รายการใดที่ไม่ทราบให้ทําเครื่องหมาย “–” ไว้พร้อม
หมายเหตุในช่องย้ายเข้ามาจากว่า “คําร้องที่… ลงวันที่… หรือ หนังสือที่… ลงวันที่…” แล้วแต่กรณี 
แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกํากับไว้ 

(๕) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให้แก่ผู้ได้รับอนุมัติให้เพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน
ตามแบบพิมพ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓๔ (๒๒) 

(๖) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๕) 
 
ข้อ ๙๙๒๓  บุคคลที่ได้มีการลงรายการ “ตาย” หรือ “จําหน่าย” ในทะเบียนบ้าน

ฉบับที่มีเลขประจําตัวประชาชนเนื่องจากสาเหตุการแจ้งผิดคนหรือเพราะสําคัญผิดในข้อเท็จจริง ขอ
เพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ให้ย่ืนคําร้องตามแบบพิมพ์ที่กําหนดต่อนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นเคยมีช่ือในทะเบียนบ้านก่อนถูกจําหน่ายรายการ เมื่อนาย
ทะเบียนได้รับคําร้องแล้วให้ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานบัตรประจําตัวผู้ร้อง (ถ้ามี) เอกสารที่ทางราชการ
ออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายของผู้ร้อง (ถ้ามี) มรณบัตร (ถ้ามี) และสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 

                                                 
๒๒ ข้อ ๙๗ วรรคสอง เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๓ ข้อ ๙๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) สอบสวนผู้ร้อง บุคคลที่แจ้งการตายหรือการจําหน่ายรายการดังกล่าว และ
บุคคลที่น่าเชื่อถือ ให้ได้ข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่มีการแจ้งการตายหรือการจําหน่ายรายการบุคคลของผู้
ร้องในทะเบียนบ้าน หากบุคคลที่แจ้งการตายหรือการจําหน่ายไม่อาจมาให้ถ้อยคําในการสอบสวนได้
ไม่ว่าด้วยเหตุอันใด ก็ให้นายทะเบียนบันทึกไว้ 

(๓) ตรวจสอบรายการบุคคลกับฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียน
กลางว่าผู้ขอเพิ่มช่ือมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านแห่งอื่นใดหรือไม่ 

(๔) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร้อมความเห็นเสนอไปยังนายอําเภอแห่งท้องที่เพื่อ
พิจารณา 

(๕) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
กรณีสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านปรากฏรายการบุคคลของผู้ร้อง ให้ยกเลิกการ

จําหน่ายรายการบุคคลดังกล่าวโดยประทับหรือเขียนข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนด้วยหมึกสี
แดงว่า “ยกเลิกการตาย” หรือ “ยกเลิกการจําหน่าย” แล้วแต่กรณี ตรงช่องรายการชื่อในทะเบียน
บ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร. ๑๔) และให้คัดลอกรายการบุคคลและเลขประจําตัว
ประชาชนของผู้ร้องจากรายการเดิมที่เคยปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านก่อนถูกจําหน่ายลงในทะเบียน
บ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร. ๑๔) พร้อมทั้งหมายเหตุไว้ในช่องบันทึกแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการว่า “บุคคลลําดับที่… ยกเลิกการตายหรือการจําหน่ายตามคําร้องที่... ลงวันที่...” 
แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกํากับไว้ทั้งในช่องนายทะเบียนและช่องบันทึกแก้ไขฯ 
รวมทั้งให้รายงานสํานักทะเบียนกลางเป็นการเฉพาะรายเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร 

กรณีสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านไม่ปรากฏรายการบุคคลของผู้ร้อง ให้คัดลอก
รายการบุคคลและเลขประจําตัวประชาชนจากรายการเดิมที่เคยปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านก่อนถูก
จําหน่ายลงในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร. ๑๔) พร้อมทั้งหมายเหตุไว้ใน
ช่องบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการว่า “บุคคลลําดับที่.. ยกเลิกการตายหรือการจําหน่ายตามคําร้อง
ที่... ลงวันที่...” แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกํากับไว้ทั้งในช่องนายทะเบียนและ
ช่องบันทึกแก้ไขฯ รวมทั้งให้รายงานสํานักทะเบียนกลางเป็นการเฉพาะรายเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล
การทะเบียนราษฎร 

กรณีผู้ร้องมีมรณบัตร ให้ยกเลิกมรณบัตรฉบับดังกล่าวโดยหมายเหตุว่า “ยกเลิกตาม
คําร้องที่... ลงวันที่...” และหากเป็นมรณบัตรที่ออกโดยสํานักทะเบียนอื่น ให้นายทะเบียนแจ้งสํานัก
ทะเบียนนั้นเพื่อยกเลิกมรณบัตร ตอนที่ ๒ ด้วย 

(๖) สําหรับสํานักทะเบียนที่จัดทําทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อ
นายอําเภออนุมัติแล้วให้รายงานสํานักทะเบียนกลางเป็นการเฉพาะรายเพื่อแก้ไขฐานข้อมูลการ
ทะเบียนราษฎรก่อนเมื่อได้รับแจ้งจากสํานักทะเบียนกลางแล้วจึงดําเนินการตาม (๕) 

 
ข้อ ๙๙/๑๒๔  บุคคลที่ถูกจําหน่ายช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมี

ช่ือ และรายการในทะเบียนบ้านโดยมิชอบหรือโดยทุจริต หรือเป็นคนสาบสูญตามคําสั่งศาล ขอเพิ่ม
ช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ให้ย่ืนคําร้องตามแบบพิมพ์ที่กําหนดต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนาย

                                                 
๒๔ ข้อ ๙๙/๑ เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 

๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลําเนาอยู่ในปัจจุบัน เมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องแล้วให้
ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) เรียกหลักฐานคําสั่งศาลถอนคําสั่งเป็นคนสาบสูญ (กรณีผู้ขอเพิ่มช่ือเป็นคน
สาบสูญ) 

(๒) สอบสวนเจ้าบ้าน ผู้ขอเพิ่มช่ือ บิดามารดาหรือญาติพ่ีน้อง (ถ้ามี) และบุคคลท่ี
น่าเชื่อถือรวมทั้งหลักฐานอื่น (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา 

(๓) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร้อมความเห็นเสนอไปยังนายอําเภอท้องที่ ยกเว้น
กรณีการเพิ่มช่ือคนสาบสูญให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

(๔) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติ หรือนายทะเบียนพิจารณาอนุญาต แล้วแต่กรณี 
ให้นายทะเบียนกําหนดเลขประจําตัวประชาชนให้แก่ผู้ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เพิ่มช่ือในทะเบียน
บ้านตามแบบพิมพ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓๔ (๒๒) หรือข้อ ๑๓๔ (๒๔) แล้วแต่กรณี 

(๕) เพิ่มช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
(ท.ร. ๑๔) พร้อมทั้งหมายเหตุในช่องย้ายเข้ามาจากว่า “คําร้องที่... ลงวันที่... หรือหนังสือที่... ลงวันที่
...” แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกํากับไว้ 

(๖) รายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๒ (๕) หรือข้อ ๑๓๒ (๗) แล้วแต่กรณี 
 
ข้อ ๑๐๐  คนต่างด้าวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวและเคยมีช่ือในทะเบียนบ้าน

ขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ให้ย่ืนคําร้องตามแบบพิมพ์ที่กําหนดต่อนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ร้องมีภูมิลําเนาในปัจจุบัน เมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องแล้วให้
ดําเนินการดังนี้ 

(๑) สอบสวนผู้ร้องและเจ้าบ้าน 
(๒) ตรวจสอบใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวของผู้ร้องว่าได้ต่ออายุใบสําคัญ

ประจําตัวคนต่างด้าวและรายการย้ายที่อยู่ถูกต้องหรือไม่ หากขาดการต่ออายุหรือรายการที่อยู่ไม่
ถูกต้องให้แนะนําผู้ร้องดําเนินการให้ถูกต้องเสียก่อน 

(๓) คัดใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวให้ปรากฏรายการในหน้าที่ ๑ ถึงหน้าที่ ๖ 
หน้ารายการย้ายที่อยู่ หน้ารายการต่ออายุครั้งสุดท้าย หน้ารายการบุตรอายุต่ํากว่า ๑๒ ปี ที่อยู่ใน
ครอบครัว โดยให้นายทะเบียนคนต่างด้าวแห่งท้องที่รับรองความถูกต้อง 

(๔) ให้ตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนกลางว่าผู้ร้องมีช่ือและรายการบุคคลใน
ทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่ 

(๕) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร้อมความเห็น เสนอไปยังนายอําเภอแห่งท้องที่ 
(๖) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน

ท้องถิ่นดําเนินการเพิ่มช่ือและรายการในทะเบียนบ้านและสํา เนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งหมายเหตุใน
ช่องย้ายเข้ามาจากว่า “คําร้องที่… ลงวันที่… หรือ หนังสือที่… ลงวันที่…” แล้วแต่กรณี แล้วให้นาย
ทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกํากับไว้ 

(๗) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให้แก่ผู้ได้รับอนุมัติให้เพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน
ตามแบบพิมพ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓๔ (๒๔) 

(๘) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๗) 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๑๐๑๒๕  คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่โดยถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติซึ่งยังไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน ให้ย่ืนคําร้องขอ
เพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ตามแบบพิมพ์ที่กําหนดต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลําเนาอาศัยอยู่ในปัจจุบัน เมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องแล้วให้
ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
หรือหนังสือรับรองที่หน่วยงานของรัฐออกให้ เพื่อรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ ใน
ราชอาณาจักร 

(๒) สอบสวนผู้ร้องและเจ้าบ้านให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา 
ของผู้ขอเพิ่มช่ือ 

(๓) ตรวจรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีช่ือ
และรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) แห่งอื่นหรือไม่ 

(๔) เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตแล้ว ให้
กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให้แก่ผู้ร้องตามแบบพิมพ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓๔ (๒๔) 

(๕) เพิ่มช่ือและรายการบุคคลของผู้ร้องในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับ
เจ้าบ้านตามรายการที่ปรากฏในใบสําคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว พร้อมทั้งหมาย
เหตุในช่องย้ายเข้ามาจาก ว่า “คําร้องที่... ลงวันที่....” แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือน
ปีกํากับไว้ 

(๖) รายงานตามข้อ ๑๓๒ (๗) 
 
ข้อ ๑๐๒  คนที่ไม่มีสัญชาติไทย ต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายให้ย่ืนคําร้อง

ตามแบบพิมพ์ที่กําหนดต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ร้องมีภูมิลําเนา
อยู่ในปัจจุบันเมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องแล้วให้ดําเนินการ ดังนี้ 

กรณีผู้ร้องมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) และเป็นบุคคล
ประเภทที่ ๓, ๔ หรือ ๕ และได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ 

(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสาร 
(๒) แก้ไขรายการสัญชาติและเลขประจําตัวประชาชนในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) 

ตามแบบพิมพ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓๔ (๒๔) 
(๓) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๗) 
(๔) กรณีบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลประเภทที่ ๘ ให้แก้ไขรายการสัญชาติตามแบบ

พิมพ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓๔ (๒๑) แล้วรายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๔) 
กรณีผู้ร้องมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) ได้รับสัญชาติไทย โดย

การขอคืนหรือขอมีหรือขอถือสัญชาติตามสามี 
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสาร 

                                                 
๒๕ ข้อ ๑๐๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) จําหน่ายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) หรือทะเบียน
บ้านกลาง (ท.ร. ๑๓) แล้วแต่กรณี โดยประทับคําว่า “จําหน่าย” หน้ารายการและบันทึกในช่องย้าย
ออกว่าตามคําร้องที่… ลงวันที่… พร้อมกับลงลายมือชื่อกํากับไว้ 

(๓) เพิ่มช่ือและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) หรือทะเบียนบ้านกลาง 
(ท.ร. ๑๔) และบันทึกในช่องย้ายเข้ามาจากว่า ตามคําร้องที่… ลงวันที่… พร้อมกับลงลายมือชื่อกํากับ
ไว้ 

(๔) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให้แก่บุคคลที่เพิ่มช่ือตามแบบพิมพ์ที่กําหนดใน
ข้อ ๑๓๔ (๒๔) 

(๕) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๗) 
กรณีผู้ร้องไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) หรือทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) และ

ได้รับสัญชาติไทย ให้ดําเนินการตามวรรคสาม (๓) - (๕) โดยอนุโลม 
 
ข้อ ๑๐๓๒๖  บุคคลท่ีได้สัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง 

หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยคําสั่งของรัฐมนตรีตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลถึงที่สุดขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ให้ย่ืนคําร้องตามแบบพิมพ์ที่กําหนดต่อนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ขอเพิ่มช่ือมีภูมิลําเนาอยู่ในปัจจุบัน เมื่อนายทะเบียนได้
รับคําร้องแล้วให้ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบพยานหลักฐานที่ผู้ขอเพิ่มช่ือนํามาแสดง 
(๒) สอบสวนเจ้าบ้าน บิดา มารดา และบุคคลท่ีน่าเชื่อถือให้ปรากฏข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่ขอเพิ่มช่ือในประเด็นเรื่องชื่อตัว ช่ือสกุล วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ช่ือ
และสัญชาติของบิดาและมารดา รวมถึงสถานะทางกฎหมายในการอาศัยอยู่ในประเทศไทยของบิดา
และมารดา เช่น ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในประเทศไทยเพียงชั่วคราว หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

(๓) ตรวจสอบรายการบุคคลกับฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียน
กลางว่าผู้ขอเพิ่มช่ือมีช่ือและรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่ 

(๔) เมื่อนายทะเบียนพิจารณาอนุญาต ให้กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให้แก่ผู้ที่
ได้รับอนุญาตให้เพิ่มช่ือตามแบบพิมพ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓๔ (๒๒) 

(๕) เพิ่มช่ือบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
(ท.ร. ๑๔) พร้อมทั้งหมายเหตุไว้ในช่องย้ายเข้ามาจากว่า “คําร้องที่… ลงวันที่…..” แล้วให้นาย
ทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกํากับไว้ 

(๖) รายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๒ (๕) 
 
ข้อ ๑๐๔  คนที่มีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ได้เสียสัญชาติ

ไทยหรือสละสัญชาติไทยโดยบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งมิอาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่นหรือโดยคําสั่ง

                                                 
๒๖ ข้อ ๑๐๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ของศาลถึงที่สุด หรือถูกเพิกถอนใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบพบ หรือได้รับแจ้งจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) จําหน่ายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) โดยให้ประทับ
คําว่า “จําหน่ายตามคําร้องที่… ลงวันที่…” แล้วเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) กรณีมีช่ือและ
รายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลาง (ท.ร. ๑๔) ก็ให้จําหน่ายแล้วเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้านกลาง (ท.ร. 
๑๓) โดยหมายเหตุในช่องย้ายเข้ามาจากว่า “เพิ่มช่ือตามคําร้องที่… ลงวันที่…” แล้วให้นายทะเบียน
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกํากับไว้ 

(๒) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให้แก่บุคคลที่เพิ่มช่ือ ตามแบบพิมพ์ที่กําหนดใน
ข้อ ๑๓๔ (๒๓) 

(๓) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๖) 
 
ข้อ  ๑๐๕๒๗  คนซึ่ ง ไม่มีสัญชาติ ไทยที่ ไ ด้รับการผ่อนผันให้ พักอาศัยอยู่ ใน

ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ รวมทั้งบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรและ
ไม่ได้สัญชาติไทยขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) ให้ย่ืนคําร้องตามแบบพิมพ์ที่กําหนดต่อนาย
ทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ร้องมีภูมิลําเนาอยู่ในปัจจุบัน เมื่อนายทะเบียน
ได้รับคําร้องแล้ว ให้ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานทะเบียนประวัติที่ทางราชการสํารวจและจัดทําให้
ไว้เป็นหลักฐาน (ถ้ามี) 

(๒) สอบสวนผู้ร้องให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้ขอเพิ่มช่ือ 
โดยเฉพาะประเด็นสถานที่เกิด สัญชาติ ช่องทางและวันเดือนปีที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร บิดา 
มารดาและสัญชาติของบิดามารดา 

(๓) สอบสวนเจ้าบ้านให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของผู้ขอเพิ่มช่ือและความ
ยินยอมให้บุคคลดังกล่าวเข้าอยู่อาศัยในบ้าน 

(๔) ตรวจรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีช่ือ
และรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่ 

(๕ )  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเพิ่ม ช่ือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
จัดทําทะเบียนบ้านตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ 

(๖) รวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายอําเภอแห่งท้องที่เพื่อพิจารณา 
(๗) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้นายทะเบียนกําหนดเลขประจําตัว

ประชาชนให้แก่ผู้ได้รับอนุมัติตามแบบพิมพ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓๔ (๒๓) 

                                                 
๒๗ ข้อ ๑๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๘) ดําเนินการเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) และสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้า
บ้านพร้อมทั้งหมายเหตุในช่องย้ายเข้ามาจาก ว่า “คําร้องที่...ลงวันที่....” แล้วให้นายทะเบียน ลง
ลายมือชื่อและวันเดือนปีกํากับไว้ 

(๙) รายงานตามข้อ ๑๓๒ (๖) 
กรณีนายอําเภอแจ้งผลการพิจารณาว่าผู้ขอเพิ่มช่ือเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะ

เพิ่มช่ือในทะเบียนบ้านตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ฯลฯ หรือกรณีผู้ย่ืนคําร้องต่อนายทะเบียนอําเภอ 
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
กําหนดให้จัดทําทะเบียนประวัติตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้นาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติสําหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ให้แก่บุคคลนั้นตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางที่เกี่ยวด้วยการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับ
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 

 
ข้อ ๑๐๕ ทวิ๒๘  การขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้านตามข้อ ๙๓ ถึงข้อ ๑๐๕ ของบุคคล

ที่มีอายุต้ังแต่ ๗ ปีขึ้นไป ให้นายทะเบียนเรียกรูปถ่ายของบุคคลที่ขอเพิ่มช่ือจากผู้แจ้ง จํานวน ๑ รูป 
และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ขอเพิ่มช่ือ ผู้แจ้ง และพยานบุคคลที่ให้การรับรอง รวมทั้งให้
บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในแบบ ท.ร. ๒๕ ต่อหน้านายทะเบียน แล้วเสนอผู้มี
อํานาจอนุมัติการเพิ่มช่ือ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานอื่นเพื่อพิจารณา 

เมื่อนายทะเบียนได้ดําเนินการเพิ่มช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านแล้ว ให้
จัดเก็บแบบ ท.ร. ๒๕ ไว้เป็นหลักฐานอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบหรือค้นหาได้ง่าย โดยจะเก็บ
ในรูปแบบของเอกสารหรือไมโครฟิล์มหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสํานัก
ทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่นนั้น๒๙ 

 
ข้อ ๑๐๖  ผู้ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 

๕ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) ให้ย่ืน
คําร้องตามแบบพิมพ์ที่กําหนดต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ร้องมี
ภูมิลําเนาในปัจจุบัน เมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องให้ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) สอบสวนผู้ร้องให้ทราบถึงเหตุผลความจําเป็นที่ขอเพิ่มช่ือและเรียกหลักฐาน
แสดงตัวบุคคลของหน่วยงานที่ควบคุมหรือหลักฐานที่รัฐบาลประเทศนั้น ๆ ออกให้ประกอบการ
พิจารณา 

(๒) ให้นายทะเบียนเพิ่มช่ือลงในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
พร้อมทั้งหมายเหตุในช่องย้ายเข้ามาจากว่า “คําร้องที่… ลงวันที่…” แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปีกํากับไว้ 

                                                 
๒๘ ข้อ ๑๐๕ ทวิ เพิ ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๒๙ ข้อ ๑๐๕ ทวิ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทํา

ทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้เพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน
ตามแบบพิมพ์ที่กําหนดให้ข้อ ๑๓๔ (๒๓) 

(๔) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๖) 
 
ข้อ ๑๐๗  การขอเพิ่มช่ือตามข้อ ๙๓ ถึงข้อ ๑๐๖ กรณีผู้มีอํานาจอนุมัติหรืออนุญาต

พิจารณาแล้วเห็นว่าพยานเอกสารหรือพยานบุคคลไม่น่าเชื่อถือหรือผู้ขอเพิ่มช่ือและรายการใน
ทะเบียนบ้านมีพฤติการณ์ส่อไปในทางไม่สุจริตและสั่งไม่อนุมัติหรือไม่อนุญาตแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร 

 
ข้อ ๑๐๘  การเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) หรือทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) 

นอกเหนือจากที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้รายงานผู้อํานวยการทะเบียนกลางสั่งการเฉพาะกรณี 
 

ตอนที่ ๒ 
การจําหน่ายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน 

   
 

ข้อ ๑๐๙  การจําหน่ายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีที่บุคคลมี
ช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเกินกว่าหนึ่งแห่ง ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นปฏิบัติดังนี้ 

กรณีอยู่ในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) เรียกเจ้าบ้านหรือคนที่มีช่ือซ้ํา ให้มายืนยันที่อยู่ที่แน่นอนเพียงแห่งเดียว 
(๒) จําหน่ายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับเจ้าบ้านที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้อาศัยอยู่ และให้หมายเหตุในช่องย้ายออกไปที่ว่า “ช่ือซ้ํา ตามคํา
ร้องที่… ลงวันที่…” แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกํากับไว้ 

(๓) การยื่นคําร้องและการรายงานการจําหน่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนดในข้อ 
๑๓๔ (๒๐) และ ๑๓๒ (๔) 

กรณีอยู่ ต่างสํานักทะเบียน ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ถ้าได้รับแจ้งจากสํานักทะเบียนที่บุคคลดังกล่าวมีช่ืออยู่ ให้จําหน่ายช่ือและ
รายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านที่มีช่ือซ้ํา พร้อมทั้งแจ้งเจ้าบ้านให้นําสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้า
บ้านมาดําเนินการจําหน่ายให้ถูกต้องตรงกันต่อไป 

(๒) ถ้าบุคคลดังกล่าวนําหลักฐานการมีช่ือซ้ํามาแสดงเพื่อขอให้จําหน่ายช่ือและ
รายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับ (๑) 

(๓) ให้หมายเหตุการจําหน่ายช่ือและรายการบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้านและ
สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านในช่องย้ายออกไปที่ว่า “จําหน่ายช่ือซ้ํา ตามหนังสือที่… ลงวันที่… 
หรือตามคําร้องที่… ลงวันที่…” แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกํากับไว้ 

(๔) เมื่อดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แล้ว ให้รายงานการจําหน่ายตามระเบียบที่
กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๔) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กรณีที่ได้รับแจ้งจากสํานักทะเบียนกลาง ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นดําเนินการดังนี้ 

(๑) ถ้าอยู่ในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับวรรคสอง 
(๒) ถ้าอยู่ต่างสํานักทะเบียน ให้แจ้งเจ้าบ้านหรือบุคคลที่มีช่ือซ้ําและดําเนินการ

เช่นเดียวกับวรรคสอง 
 
ข้อ ๑๑๐๓๐  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน 

(ท.ร. ๑๔ หรือ ท.ร. ๑๓) ของบุคคลใด เป็นการดําเนินการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดย
อําพรางข้อเท็จจริง หรือมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(๒) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร้อมความเห็นเสนอนายอําเภอพิจารณา 
(๓) เมื่อได้รับแจ้งความเห็นจากนายอําเภอว่ามีการดําเนินการโดยไม่ถูกต้อง ให้นาย

ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นสั่งระงับการเคลื่อนไหวรายการทะเบียนราษฎรของบุคคลนั้น
ไว้ก่อน 

(๔) แจ้งคําสั่งระงับการเคลื่อนไหวรายการทะเบียนราษฎรให้เจ้าของรายการบุคคล
ดังกล่าวทราบภายในสามวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง แล้วดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของ
นายทะเบียน 

(๕) กรณีนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดําเนินการตาม (๔) แล้วมี
คําสั่งจําหน่ายรายการทะเบียนหรือสั่งเพิกถอนหลักฐานทะเบียนที่มีการดําเนินการโดยไม่ถูกต้อง ให้
หมายเหตุการจําหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านในช่องย้าย
ออกไปที่ ว่า “จําหน่ายตามคําร้องที่... ลงวันที่...” หรือ “หนังสือที่... ลงวันที่...” แล้วลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปีกํากับไว้ 

(๖) รายงานการจําหน่ายตามข้อ ๑๓๒ (๔) 
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้านายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วปรากฏชัดว่าการมีช่ือและ
รายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔ หรือ ท.ร. ๑๓) ของบุคคลใดมีการกระทําความผิดตาม
กฎหมาย เช่น การปลอมหรือใช้เอกสารปลอม เป็นต้น หรือเป็นการแอบอ้างใช้ช่ือและรายการบุคคล
ของผู้อ่ืน ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) จําหน่ายรายการทะเบียนหรือเพิกถอนหลักฐานทะเบียนที่มีการทุจริต แล้วให้
หมายเหตุการจําหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านในช่องย้าย
ออกไปที่ ว่า “จําหน่ายตามคําร้องที่... ลงวันที่...” หรือ “หนังสือที่... ลงวันที่...” แล้วลงลายมือชื่อ 
และวันเดือนปีกํากับไว้ 

                                                 
๓๐ ข้อ ๑๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) ถ้าเป็นกรณีการแอบอ้างใช้ช่ือและรายการบุคคลของผู้อ่ืน ให้นายทะเบียน
ดําเนินการเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงรายการทะเบียนให้แก่เจ้าของรายการบุคคลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 

(๓) แจ้งคําสั่งการจําหน่ายรายการทะเบียนหรือเพิกถอนหลักฐานทะเบียนให้คู่กรณี
ทราบตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจง
ข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียน 

(๔) รายงานการจําหน่ายตามข้อ ๑๓๒ (๔) 
 
ข้อ ๑๑๐/๑๓๑  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก

สํานักทะเบียนกลางว่าการมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔ หรือ ท.ร. ๑๓) ของ
บุคคลใดเป็นการดําเนินการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพรางข้อเท็จจริง หรือมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ให้จําหน่ายรายการทะเบียนหรือเพิกถอนหลักฐานทะเบียนที่มีการดําเนินการไม่
ถูกต้องออกจากทะเบียนบ้านตามรายการที่ได้รับแจ้ง พร้อมทั้งแจ้งเจ้าบ้านให้นําสําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้านมาดําเนินการจําหน่ายรายการให้ถูกต้องตรงกัน โดยให้หมายเหตุการจําหน่ายรายการ
บุคคลในช่องย้ายออกไปที่ ว่า “จําหน่ายตามหนังสือที่... ลงวันที่...” แล้วลงลายมือชื่อและวันเดือนปี
กํากับไว้ 

(๒) แจ้งคําสั่งการจําหน่ายรายการทะเบียนหรือเพิกถอนหลักฐานทะเบียนให้คู่กรณี
ทราบตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจง
ข้อเท็จจริงการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียนโดยอนุโลม โดยระบุในหนังสือ
แจ้งคําสั่งให้คู่กรณีอุทธรณ์คําสั่งต่อผู้อํานวยการทะเบียนกลาง 

(๓) รายงานการจําหน่ายตามข้อ ๑๓๒ (๔) 
กรณีบุคคลตามรายการที่ได้รับแจ้งจากสํานักทะเบียนกลางได้แจ้งการย้ายออกไป มี

ช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านในเขตสํานักทะเบียนอื่น ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นส่งสําเนาหนังสือของสํานักทะเบียนกลางไปยังสํานักทะเบียนที่บุคคลนั้นย้ายเข้าไปอยู่
เพื่อดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) 

 
ข้อ ๑๑๑  เมื่อปรากฏแน่ชัดว่าบุคคลในทะเบียนบ้านนั้นได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้

จําหน่ายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน ให้เจ้าบ้านยื่นคําร้องตามแบบพิมพ์ที่กําหนดต่อ
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น เมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องแล้วให้ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) สอบสวนพยานผู้ร้อง บุคคลที่น่าเชื่อถือและหลักฐานอื่นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
(๒) จําหน่ายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับเจ้าบ้านโดยให้หมายเหตุในช่องย้ายออกไปที่ว่า “จําหน่ายตามคําร้องที่… ลงวันที่…” แล้วให้นาย
ทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกํากับไว้ 

(๓) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๔) 
 

                                                 
๓๑ ข้อ ๑๑๐/๑ เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๑๑๑/๑๓๒  เมื่อมีคําสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ ให้เจ้าบ้านยื่นคําร้องเพื่อ
จําหน่ายรายการบุคคลตามแบบพิมพ์ที่กําหนดต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่ง
ท้องที่ที่บุคคลนั้นมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน เมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องแล้วให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานคําสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญ บัตรประจําตัวเจ้าบ้าน 
บัตรหรือสําเนาบัตรประจําตัวของคนสาบสูญ (ถ้ามี) สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 

(๒) สอบสวนเจ้าบ้านและบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคนสาบสูญ 
(๓) จําหน่ายช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้า

บ้านโดยหมายเหตุในช่องย้ายออกไปที่ว่า “จําหน่ายตามคําร้องที่...ลงวันที่...” แล้วให้นายทะเบียนลง
ลายมือชื่อและวันเดือนปีกํากับไว้ 

(๔) รายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๒ (๔) 
 
ข้อ ๑๑๒  คนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวตายใน

ต่างประเทศและเจ้าบ้านมีความประสงค์จะขอจําหน่ายช่ือออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ให้ย่ืนคํา
ร้องตามแบบพิมพ์ที่กําหนดต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ตายมีช่ืออยู่
ในทะเบียนบ้าน เมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องแล้วให้ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียนคนตาย (มรณบัตร) หรือหลักฐาน
การตายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้นซึ่งได้แปลและรับรองว่าถูกต้องโดยกระทรวงการ
ต่างประเทศและหลักฐานเกี่ยวกับผู้แจ้ง 

(๒) จําหน่ายช่ือและรายการคนตายในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้าน โดย
ประทับคําว่า “ตาย” สีแดงไว้หน้ารายการคนตาย พร้อมทั้งหมายเหตุในช่องย้ายออกไปที่ว่า “คําร้อง
ที่…ลงวันที่…” แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกํากับไว้ 

(๓) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๔) 
 
ข้อ ๑๑๓  การจําหน่ายช่ือและรายการบุคคลกรณีอ่ืน ๆ ตามท่ีสํานักทะเบียนกลาง

สั่งการเฉพาะราย เมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งแล้วให้จําหน่ายช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
และสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมทั้งหมายเหตุในช่องย้ายออกไปที่ว่า “จําหน่ายตาม
หนังสือที่…ลงวันที่…” แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกํากับไว้ 

 
ข้อ ๑๑๔  การจําหน่ายช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน นอกเหนือจากที่

กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้รายงานผู้อํานวยการทะเบียนกลางสั่งการเฉพาะกรณี 
 

ตอนที่ ๓ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 

   
 

                                                 
๓๒ ข้อ ๑๑๑/๑ เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับ

ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๑๑๕  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้ ย่ืนคําร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียน
ราษฎรนําเอกสารราชการมาแสดงไม่ว่าเอกสารดังกล่าวจะจัดทําก่อนหรือหลังการจัดทําทะเบียน
ราษฎร ให้ผู้ย่ืนคําร้องแสดงเอกสารดังกล่าวต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น เมื่อนาย
ทะเบียนพิจารณาเห็นว่าเอกสารดังกล่าวเชื่อถือได้ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการ
ทะเบียนราษฎรให้ 

(๒) ในกรณีที่ผู้ ย่ืนคําร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียน
ราษฎรไม่มีเอกสารราชการมาแสดง ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นสอบสวน
พยานหลักฐานแล้วรวบรวมหลักฐานเสนอนายอําเภอพร้อมด้วยความเห็น เมื่อนายอําเภอพิจารณา
เห็นว่าพยานหลักฐานดังกล่าวเช่ือถือได้ ให้นายอําเภอสั่งนายทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน
เอกสารการทะเบียนราษฎรให้ 

(๓)๓๓ (ยกเลิก) 
 
ข้อ ๑๑๕/๑๓๔  เมื่อมีผู้ย่ืนคําร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับสัญชาติใน

เอกสารการทะเบียนราษฎร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(๑) การแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติซึ่งปรากฏรายการในเอกสารการ

ทะเบียนราษฎรจากสัญชาติอ่ืนหรือไม่มีสัญชาติเป็นสัญชาติไทย เนื่องจากการได้สัญชาติไทย หรือการ
คัดลอกรายการผิดพลาด หรือการลงรายการผิดไปจากข้อเท็จจริง ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบพยานเอกสารและสอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือเพื่อให้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงพร้อมทําความเห็นเสนอนายอําเภอท้องที่พิจารณา และเมื่อนายอําเภอมีคําสั่งอนุญาต ให้
นายทะเบียนแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรตามคําร้อง 

(๒) การแก้ไขรายการสัญชาติในช่องรายการสัญชาติของบิดาหรือมารดาของเจ้าของ
ประวัติในเอกสารการทะเบียนราษฎรจากสัญชาติอ่ืนหรือไม่มีสัญชาติเป็นสัญชาติไทย เนื่องจากการ
คัดลอกรายการผิดพลาด หรือบิดามารดาได้รับสัญชาติไทยหรือได้แปลงสัญชาติเป็นไทย ให้นาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบพยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเดิมหรือหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย เป็นต้น และสอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ
เพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริง เมื่อพิจารณาเห็นว่าพยานหลักฐานดังกล่าวเชื่อถือได้ ก็ให้แก้ไขรายการใน
เอกสารการทะเบียนราษฎรตามคําร้อง 

(๓) การแก้ไขรายการสัญชาติจากสัญชาติไทย หรือจากไม่มีสัญชาติ หรือจากสัญชาติ
อ่ืนเป็นสัญชาติอ่ืน เนื่องจากการคัดลอกรายการผิดพลาด หรือการลงรายการผิดไปจากข้อเท็จจริง
หรือการเสียสัญชาติไทย ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นสอบสวนพยานหลักฐานและ
เมื่อพิจารณาเห็นว่าพยานหลักฐานดังกล่าวเช่ือถือได้ ก็ให้แก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
ตามคําร้อง 
                                                 

๓๓ ข้อ ๑๑๕ (๓) ยกเลิกโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓๔ ข้อ ๑๑๕/๑ เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับ
ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กรณีได้รับแจ้งจากสํานักทะเบียนกลางหรือหน่วยงานของรัฐว่าผู้มีสัญชาติไทยผู้ใด
เสียสัญชาติไทยตามกฎหมายที่เกี่ยวด้วยสัญชาติ ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแก้ไข
รายการสัญชาติของบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) และแจ้งเจ้าบ้านให้นําสําเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้านมาแก้ไขรายการให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง โดยให้หมายเหตุการแก้ไขไว้ในทะเบียน
บ้านให้ชัดเจนด้วย 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎร
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้รายงานผู้อํานวยการทะเบียนกลางสั่งการเฉพาะกรณี 

 
ข้อ ๑๑๖  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านกลาง สูติ

บัตรหรือมรณบัตร ให้ย่ืนคําร้องตามแบบพิมพ์ที่กําหนดต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ร้องมีช่ือในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านกลาง แล้วแต่กรณี 

หากปรากฏว่าสูติบัตรหรือมรณบัตรที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นออกโดยสํานัก
ทะเบียนอื่น ให้นายทะเบียนแจ้งให้สํานักทะเบียนดังกล่าวทราบเพื่อจะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง
ตรงกันต่อไป 

 
ข้อ ๑๑๗  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนตายให้

ย่ืนคําร้องตามแบบพิมพ์ที่กําหนดต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่จัดทํา
ทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนตาย แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ ๑๑๘  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ซึ่งนายทะเบียน

อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้ลงรายการไว้ผิดพลาด ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นผู้ลงรายการผิดพลาดสามารถดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ ยกเว้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ตามข้อ ๗๖ 

 
ข้อ ๑๑๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านกลางให้

จัดทํารายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๑๓๒ (๔) 
 
ข้อ ๑๒๐  เมื่อมีผู้มาย่ืนคําร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ในทะเบียนบ้าน

ขอคัดสําเนาทะเบียนบ้าน ขอแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือกรณีอ่ืนใดก็ตาม หากนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นตรวจพบว่ามีบุคคลในทะเบียนบ้านที่มีอายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ ให้แก้ไขรายการ
คํานําหน้านามในทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จากเด็กชายหรือเด็กหญิง เป็น
นายหรือนางสาว แล้วแต่กรณี ได้ โดยไม่ต้องรายงานไปยังสํานักทะเบียนกลาง 

 
ข้อ ๑๒๑  รายการต่าง ๆ ที่นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากนาย

ทะเบียนลงรายการในแบบพิมพ์เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรไว้แล้ว หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 
จะเป็นเพราะเขียนผิดหรือผิดพลาดเพราะเหตุอ่ืนใดก็ตาม จะลบ ขูด หรือทําด้วยประการใด ๆ ให้
เลือนหายไปไม่ได้ แต่ให้ใช้วิธีขีดฆ่าคําหรือข้อความเดิมแล้วเขียนคําหรือข้อความท่ีถูกต้องแทนด้วย
หมึกสีแดง พร้อมทั้งลงชื่อนายทะเบียนและวันเดือนปีกํากับไว้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๑๒๒  กรณีที่สํานักทะเบียนกลางได้ตรวจพบว่ารายการในเอกสารการทะเบียน

ราษฎรของสํานักทะเบียนผิดพลาดและได้แจ้งให้สํานักทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เมื่อนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดําเนินการแก้ไขแล้วไม่ต้องจัดทํารายงานไปยังสํานักทะเบียนกลาง 

 
ข้อ ๑๒๓  กรณีที่สํานักทะเบียนตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า

รายการในทะเบียนบ้านไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่ตรงกับหลักฐานข้อเท็จจริงตามกฎหมาย ให้นาย
ทะเบียนแก้ไขให้ถูกต้องแล้วรายงานตามข้อ ๑๓๒ (๔) 

 
ตอนที่ ๔ 

การขอตรวจ คัดและรับรองสําเนารายการทะเบียนราษฎร 
   

 
ข้อ ๑๒๔๓๕  ผู้มีส่วนได้เสียจะขอให้นายทะเบียนตรวจ คัด หรือคัดและรับรองสําเนา

รายการเอกสารทะเบียนราษฎร ได้ที่สํานักทะเบียนที่เก็บรักษาเอกสารทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นต้นฉบับ
สํานักทะเบียนกลาง สํานักทะเบียนจังหวัด สํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร หรือสํานักทะเบียนที่
จัดทําทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ในวันและเวลาราชการ 

 
ข้อ ๑๒๕  ผู้มีส่วนได้เสียตามระเบียบนี้หมายถึง 
(๑) เจ้าบ้าน 
(๒) ผู้มีช่ือและรายการปรากฏในเอกสารที่จะขอตรวจ หรือคัดและรับรองสําเนา 
(๓) บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเอกสารทะเบียนราษฎรไม่ว่า

โดยตรงหรือทางอ้อม 
 
ข้อ ๑๒๖  บุคคลหรือนิติบุคคลตามข้อ ๑๒๕ (๓) ให้นายทะเบียนเรียกตรวจสอบ

หลักฐานจากผู้ร้องและพิจารณาความเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วจึงดําเนินการให้ต่อไป 
หากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางอ้อม ให้สอบสวนบันทึกปากคําเพื่อยืนยันความ

เป็นผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นหลักฐานด้วยเพื่อให้เกิดความรับผิดทางอาญาถ้าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย 
 
ข้อ ๑๒๗๓๖  การตรวจ คัด หรือคัดและรับรองสําเนารายการเอกสารทะเบียน

ราษฎรตามข้อ ๑๒๔ ให้ดําเนินการได้เฉพาะรายการจากเอกสารทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด และ
ทะเบียนคนตาย ตามท่ีปรากฏในเอกสารจากต้นฉบับหรือหลักฐานเอกสารของสํานักทะเบียนเท่านั้น 
เว้นแต่การดําเนินการที่สํานักทะเบียนกลาง สํานักทะเบียนจังหวัด สํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร 
และสํานักทะเบียนที่จัดทําทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจ คัด หรือคัดและรับรอง
                                                 

๓๕ ข้อ ๑๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๓๖ ข้อ ๑๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สําเนารายการทะเบียนบ้านทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย จากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรตาม
แบบพิมพ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓๔ หรือคัดจากหลักฐานที่สํานักทะเบียนจัดเก็บไว้ด้วยระบบไมโครฟิล์ม
หรือระบบอื่น 

การรับรองสําเนารายการเอกสารทะเบียนราษฎรที่คัดจากต้นฉบับหรือหลักฐาน
เอกสารของสํานักทะเบียน ให้ประทับหรือเขียนข้อความว่า “สําเนาถูกต้อง” ส่วนการรับรองสําเนา
รายการเอกสารทะเบียนราษฎรที่คัดจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร ให้ประทับหรือเขียนข้อความ
ว่า “รับรองว่าเป็นรายการจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร” และให้นายทะเบียนที่คัดเอกสารนั้น
เป็นผู้รับรองโดยให้ลงลายมือชื่อและวงเล็บช่ือ พร้อมลงวันเดือนปีที่คัดสําเนาไว้ในเอกสารดังกล่าว
ด้วย 

 
ตอนที่ ๕ 

การส่งและการรายงาน 
   

 
ข้อ ๑๒๘  การส่งเอกสารการทะเบียนราษฎรที่กําหนดให้ส่ง ให้สํานักทะเบียน

อําเภอสํานักทะเบียนท้องถิ่น รวบรวมส่งให้สํานักทะเบียนจังหวัด และให้สํานักทะเบียนจังหวัด 
รวบรวมส่งให้สํานักทะเบียนกลางต่อไป เว้นแต่สํานักทะเบียนท้องถิ่นเขตในกรุงเทพมหานครให้จัดส่ง
โดยตรงไปยังสํานักทะเบียนกลาง 

 
ข้อ ๑๒๙  ระยะเวลาการจัดส่ง 
(๑) สํานักทะเบียนจังหวัด ให้รวบรวมจัดส่งไปยังสํานักทะเบียนกลางทุก ๑ เดือน 

โดยให้สํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนท้องถิ่นจัดส่งให้สํานักทะเบียนจังหวัดก่อนถึงกําหนด
ส่งสํานักทะเบียนกลาง ๓ วัน 

(๒) สํานักทะเบียนท้องถิ่นเขตในกรุงเทพมหานครให้จัดส่งไปยังสํานักทะเบียนกลาง
ทุกวันศุกร์ เว้นแต่ถ้าตรงกับวันหยุดราชการให้เลื่อนถัดไปเป็นวันแรกของวันเปิดทําการ 

 
ข้อ ๑๓๐  ช่วงระยะเวลาในการกําหนดส่งของสํานักทะเบียนจังหวัดที่ต้องจัดส่งให้

ถึงสํานักทะเบียนกลาง ให้ถือปฏิบัติตามรหัสของสํานักทะเบียนดังนี้ 
(๑) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยเลข ๑ ให้ส่งถึงในวันที่ ๑ ของเดือน 
(๒) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยเลข ๒ ให้ส่งถึงในวันที่ ๒ ของเดือน 
(๓) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยเลข ๓ ให้ส่งถึงในวันที่ ๓ ของเดือน 
(๔) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยเลข ๔ ให้ส่งถึงในวันที่ ๔ ของเดือน 
(๕) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยเลข ๕ ให้ส่งถึงในวันที่ ๕ ของเดือน 
(๖) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยเลข ๖ ให้ส่งถึงในวันที่ ๖ ของเดือน 
(๗) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยเลข ๗ ให้ส่งถึงในวันที่ ๗ ของเดือน 
(๘) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยเลข ๘ ให้ส่งถึงในวันที่ ๘ ของเดือน 
(๙) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยเลข ๙ ให้ส่งถึงในวันที่ ๙ ของเดือน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่วันกําหนดส่งเป็นวันหยุดราชการ ให้เลื่อนถัดไปเป็นวันแรกของวันเปิดทํา
การ 

 
ข้อ ๑๓๑  วิธีการจัดส่ง ให้สํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนท้องถิ่น

ดําเนินการดังนี้ 
(๑) บรรจุแบบพิมพ์และแบบรายงานที่จะต้องส่งในซองเอกสารตามรูปแบบที่

กําหนด โดยให้แยกแบบพิมพ์และแบบรายงานเป็นแต่ละประเภท 
(๒) นับจํานวนเอกสารในแต่ละซองและลงรายการหน้าซองบรรจุเอกสารให้ถูกต้อง

ครบถ้วน 
(๓) รวบรวมซองเอกสารทั้งหมดส่งสํานักทะเบียนจังหวัด 
(๔) สํานักทะเบียนจังหวัดตรวจสอบจํานวนซองเอกสาร บัญชีนําส่งและหนังสือ

นําส่งของสํานักทะเบียนและลงชื่อรับไว้ในหนังสือนําส่งทั้งสองตอนแล้วมอบตอนที่ ๑ คืนให้สํานัก
ทะเบียนส่วนตอนที่ ๒ เก็บไว้เป็นหลักฐานของสํานักทะเบียนจังหวัด 

สําหรับสํานักทะเบียนท้องถิ่นเขตกรุงเทพมหานครให้ดําเนินการตาม (๑) - (๒) แล้ว
รวบรวมจัดส่งสํานักทะเบียนกลางต่อไป 

 
ข้อ ๑๓๒  แบบพิมพ์และแบบรายงานการทะเบียนราษฎรที่สํานักทะเบียนอําเภอ

หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่นต้องส่งเมื่อได้ดําเนินการในแต่ละกรณีไปแล้ว มีดังนี้ 
(๑) แบบพิมพ์สูติบัตร ตอนที่ ๒ ทุกประเภท 
(๒) แบบพิมพ์มรณบัตร ตอนที่ ๒ ทุกประเภท 
(๓) แบบพิมพ์ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๑ กรณีรับแจ้งการย้ายเข้า แบบพิมพ์ใบ

แจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๒ กรณีรับแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง แบบพิมพ์ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ 
๓ กรณีรับแจ้งการย้ายออก 

(๔) แบบรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ในทะเบียนบ้าน ตามแบบ 
ท.ร. ๙๗ ก. ตอนที่ ๑ 

(๕) แบบรายงานการเพิ่มช่ือบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ตามแบบ ท.ร. ๙๘ ก. 
ตอนที่ ๑ 

(๖) แบบรายงานการเพิ่มช่ือบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) ตามแบบ ท.ร. ๙๘ ข. 
ตอนที่ ๑ 

(๗) แบบรายงานการเพิ่มช่ือบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ตามแบบ ท.ร. ๙๘ ค. 
ตอนที่ ๑ 

(๘) แบบรายงานให้เลขรหัสประจําบ้าน ตามแบบ ท.ร. ๙๙ ก. 
(๙) แบบรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่อยู่เกี่ยวกับบ้านตามแบบ ท.ร. 

๙๙/๑ 
 
ข้อ ๑๓๓  แบบพิมพ์การทะเบียนราษฎรที่สํานักทะเบียนกลางจะจัดส่งคืนสํานัก

ทะเบียนจังหวัด เพื่อมอบให้สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น หรือสํานักทะเบียน
ท้องถิ่นเขตในกรุงเทพมหานคร เมื่อได้ดําเนินการเสร็จสิ้น มีดังนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) แบบพิมพ์สูติบัตร ตอนที่ ๒ ทุกประเภท 
(๒) แบบพิมพ์มรณบัตร ตอนที่ ๒ ทุกประเภท 
(๓) แบบพิมพ์ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ทั้ง ๓ ตอน แล้วแต่กรณี 
 

ส่วนที่ ๕ 
แบบพิมพ์การทะเบียนราษฎร 

   
 

ตอนที่ ๑ 
แบบพิมพ์ 

   
 

ข้อ ๑๓๔  แบบพิมพ์การทะเบียนราษฎรให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ท้ายระเบียบนี้ ดังนี้ 
(๑) ท.ร. ๑ เป็นสูติบัตร ใช้สําหรับคนท่ีมีสัญชาติไทยและแจ้งการเกิด

ภายในกําหนด 
(๒) ท.ร. ๑/๑ เป็นหนังสือรับรองการเกิด ใช้สําหรับโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลที่มีผู้รักษาพยาบาลโดยอาชีพ 
(๓) ท.ร. ๑ ตอนหน้า เป็นใบรับแจ้งการเกิด 
(๓ ทวิ)๓๗ ท.ร. ๑/ก เป็นแบบรับรองรายการทะเบียนคนเกิดที่คัดรายการจาก

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร 
(๓/๑)๓๘ ท.ร. ๑๐๐ เป็นแบบใบรับแจ้งการเกิดสําหรับการแจ้งเกิดเกิน

กําหนดการแจ้งเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้
เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง และกรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่
ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง 

(๔) ท.ร. ๒ เป็นสูติบัตร ใช้สําหรับคนท่ีมีสัญชาติไทยและแจ้งการเกิด
เกินกําหนด 

(๕) ท.ร. ๓ เป็นสูติบัตร ใช้สําหรับคนที่ไม่มีสัญชาติไทย 
(๖) ท.ร. ๔ เป็นมรณบัตร ใช้สําหรับคนที่มีสัญชาติไทยและคนต่าง

ด้าวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
(๗) ท.ร. ๔/๑ เป็นหนังสือรับรองการตาย ใช้สําหรับโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลที่มี ผู้รักษาพยาบาลโดยอาชีพ 
(๘)๓๙ ท.ร. ๔ ตอนหน้า เป็นใบรับแจ้งการตาย 

                                                 
๓๗ ข้อ ๑๓๔ (๓ ทวิ) เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๓๘ ข้อ ๑๓๔ (๓/๑) เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๙ ข้อ ๑๓๔ (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียน

ราษฎร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๘ ทวิ)๔๐ ท.ร. ๔/ก เป็นแบบรับรองรายการทะเบียนคนตายที่คัดรายการจาก
ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร 

(๙) ท.ร. ๕ เป็นมรณบัตร ใช้สําหรับคนที่ เข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมายแต่อยู่ในลักษณะชั่วคราวหรือเข้าเมืองโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

(๑๐) ท.ร. ๖ เป็นใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ใช้สําหรับคนที่มีช่ือและรายการ
บุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) 

(๑๑) ท.ร. ๖ ตอนหน้า เป็นใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ 
(๑๒) ท.ร. ๗ เป็นใบแจ้งการย้ายที่อยู่ใช้สําหรับคนท่ีมีช่ือและรายการ

บุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) 
(๑๓) ท.ร. ๘ เป็นบันทึกการเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการ

ทะเบียนราษฎร 
(๑๔) ท.ร. ๘/๑ เ ป็นแบบรายงานผลคดี เปรียบเทียบความผิดตาม

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (แบบรายงานของ
อําเภอ/ท้องถิ่น) 

(๑๕) ท.ร. ๘/๒ เ ป็นแบบรายงานผลคดี เปรียบเทียบความผิดตาม
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (แบบรายงานของ
จังหวัด) 

(๑๖) ท.ร. ๙ เป็นใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน 
(๑๖/๑)๔๑ ท.ร. ๑๒  เป็นแบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรที่

คัดรายการจากฐานข้อมูลการทะเบียนของสํานักทะเบียนกลาง 
(๑๗) ท.ร. ๑๓ เป็นทะเบียนบ้าน ใช้สําหรับคนที่เข้าเมืองโดยชอบด้วย

กฎหมายแต่อยู่ในลักษณะชั่วคราวหรือเข้าเมืองโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

(๑๘) ท.ร. ๑๔ เป็นทะเบียนบ้าน ใช้สําหรับคนที่มีสัญชาติไทยและคน
ต่างด้าวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 

(๑๙) ท.ร. ๑๔/๑ เป็นแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูล
การทะเบียนของสํานักทะเบียนกลาง 

(๑๙ ทวิ)๔๒ ท.ร. ๑๕ เป็นบันทึกการรับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 
สูญหายหรือถูกทําลาย 

                                                 
๔๐ ข้อ ๑๓๔ (๘ ทวิ) เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๔๑ ข้อ ๑๓๔ (๑๖/๑) เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๒ ข้อ ๑๓๔ (๑๙ ทวิ) เพิ ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียน

ราษฎร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑๙ ตรี)๔๓ ท.ร. ๒๕ เป็นแบบการขอมีรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียน
ราษฎรสําหรับกรณีการแจ้งเกิดเกินกําหนดและการเพิ่ม
ช่ือในทะเบียนบ้าน 

(๑๙/๓)๔๔ ท.ร. ๒๖ เป็นแบบบัตรทะเบียนคนเกิด 
(๒๐) ท.ร. ๓๑ เป็นคําร้องทั่วไป 
(๒๑) ท.ร. ๙๗ ก. เป็นคําร้องใช้สําหรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ 

หรือจําหน่ายเกี่ยวกับบุคคลและบ้านในทะเบียนบ้าน 
(๒๒) ท.ร. ๙๘ ก. เป็นแบบการให้เลขประจําตัวประชาชน ใช้สําหรับบุคคล

สัญชาติไทยที่ได้รับการเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) 
(๒๓) ท.ร. ๙๘ ข. เป็นแบบการให้เลขประจําตัวประชาชน ใช้สําหรับบุคคล

ต่างด้าวที่ได้รับการเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) 
(๒๔) ท.ร. ๙๘ ค. เป็นแบบการให้เลขประจําตัวประชาชน ใช้สําหรับบุคคล

ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือ
ได้รับสัญชาติไทย 

(๒๕) ท.ร. ๙๙ ก. เป็นแบบการให้เลขรหัสประจําบ้าน ใช้สําหรับบ้านที่ปลูก
สร้างขึ้นใหม่หรือไม่เคยให้เลขรหัสมาก่อน 

(๒๖) ท.ร. ๙๙/๑  เ ป็ นแบบราย ง าน  ใ ช้ สํ า ห รั บก รณี ที่ มี ก า ร แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการที่อยู่เกี่ยวกับบ้านเป็น
จํานวนมากกว่า ๑ หลังในคราวเดียวกัน 

 
ข้อ ๑๓๕  แบบพิมพ์การทะเบียนราษฎรทั้งที่ใช้หรือยังไม่ได้ใช้ปฏิบัติ เกิดการชํารุด

เสียหายจนไม่อาจใช้ปฏิบัติได้ ให้นายทะเบียนยกเลิกใช้แบบพิมพ์ดังกล่าวโดยดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) ให้ทําเครื่องหมายกากบาทและระบุคําว่า “ยกเลิก” พร้อมสาเหตุการยกเลิกด้วย

หมึกสีแดงไว้ 
(๒) จัดเก็บไว้ในแฟ้มต่างหาก 
สําหรับแบบพิมพ์การทะเบียนราษฎรที่เป็นแบบในการกําหนดเลขประจําตัว

ประชาชนเมื่อสํานักทะเบียนยกเลิกแล้ว ให้รายงานให้สํานักทะเบียนกลางทราบ โดยระบุชนิดของ
แบบพิมพ์และเลขประจําตัวประชาชนในแบบพิมพ์ดังกล่าว พร้อมสําเนาการรายงานให้สํานักทะเบียน
จังหวัดทราบด้วย 

แบบพิมพ์การทะเบียนราษฎรทุกประเภท เมื่อสํานักทะเบียนได้ใช้หรือออกให้ผู้แจ้ง
ผิดประเภท ให้ยกเลิกและออกใหม่ให้ถูกต้องตามชนิดแบบพิมพ์ และดําเนินการเช่นเดียวกับ (๑) - 
(๒) 

 

                                                 
๔๓ ข้อ ๑๓๔ (๑๙ ตรี) เพิ ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียน

ราษฎร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๔๔ ข้อ ๑๙/๓ เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 

๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๑๓๖  หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง หรือนาย
ทะเบียนจัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรก่อนพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้คงใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงหรือแสดงเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ตอนที่ ๒ 

การจัดเก็บแบบพิมพ์ 
   

 
ข้อ ๑๓๗  วิธีเก็บทะเบียนบ้าน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
สํานักทะเบียนท้องถิ่น 
(๑) ให้แยกเก็บเป็นรายตําบลหรือแขวง 
(๒) แต่ละตําบลหรือแขวง แยกออกเป็นถนน ตรอก ซอย และจัดลําดับ ถนน ตรอก 

ซอยตามลําดับอักษรตัวหน้าของชื่อถนน ตรอก ซอยนั้น ๆ ในกรณีช่ือถนน ตรอก ซอย เหมือนกัน แต่
มีหมายเลขกํากับให้เรียงตามหมายเลขที่กํากับ 

(๓) ภายในส่วนของถนน ตรอก ซอย ให้เรียงตามลําดับบ้านเลขที่ 
(๔) การแยกระหว่างตําบลหรือแขวง ถนน ตรอก ซอย ให้ใช้แผ่นวัสดุแข็งขนาด

เดียวกับทะเบียนบ้านแต่มีหัวสูงประมาณครึ่งนิ้ว และเขียนชื่อถนน ตรอก ซอย ไว้ในส่วนที่สูงกว่านั้น 
(๕) ให้มีแผ่นวัสดุแข็งขนาดเดียวกับทะเบียนบ้านแต่มีหัวสูงกว่าประมาณครึ่งนิ้ว 

ยาวหนึ่งในห้าส่วนของความยาวของแผ่นคั่นไว้ระหว่างบ้านเลขที่ทุก ๆ ๑๐๐ เลขหมาย เช่น ๑ - 
๑๐๐, ๑๐๑ - ๒๐๐, ๒๐๑ - ๓๐๐ เป็นต้น 

สํานักทะเบียนอําเภอ 
(๑) ให้แยกเก็บเป็นรายตําบล หมู่บ้าน 
(๒) ในหมู่บ้านหนึ่ง ๆ ให้เรียงลําดับบ้านเลขที่ ถ้าในหมู่บ้านให้บ้านเลขที่เป็นถนน 

ตรอกซอย ให้แยกภายในหมู่บ้านนั้นออกเป็น ถนน ตรอก ซอย ตามลําดับอักษรตัวหน้าของชื่อถนน 
ตรอก ซอยนั้น ๆ 

(๓) การแยกระหว่างตําบล หมู่บ้าน ถนน ตรอก ซอย และกลุ่มบ้านเลขที่ ให้ถือ
ปฏิบัติอย่างเดียวกับสํานักทะเบียนท้องถิ่น โดยอนุโลม 

 
ข้อ ๑๓๘  ทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) และทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) ให้จัดเก็บรวมกัน

โดยพิจารณาจากรายการที่อยู่ของบ้าน 
 
ข้อ ๑๓๙  เมื่อนําทะเบียนบ้านออกไปจากที่เพื่อการใดก็ตาม จะต้องเก็บเข้าที่เดิม

ทันทีเมื่อเสร็จสิ้น จะนําไปเก็บหรือวางไว้ที่อ่ืนไม่ได้ 
 
ข้อ ๑๔๐  การเก็บสูติบัตร ตอนที่ ๒ ให้เก็บดังนี้ 
(๑) แยกประเภทสูติบัตรเป็น ท.ร. ๑ หรือ ท.ร. ๒ หรือ ท.ร. ๓ แล้วแต่กรณี 
(๒) สูติบัตรของแต่ละประเภทให้จัดเก็บในแฟ้ม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) ในแฟ้มหนึ่ง ๆ ให้บรรจุสูติบัตรเป็นเล่ม ๆ จนเต็มขนาดบรรจุของแฟ้มโดยให้
บรรจุสูติบัตรตามลําดับเลขประจําตัวประชาชนที่ปรากฏอยู่บนมุมบนขวามือของสูติบัตรแต่ละใบ 

(๔) แฟ้มที่จัดเก็บสูติบัตรจนเต็มแล้ว ให้ระบุข้อความที่สันแฟ้มว่า “แฟ้มที่… ของ
ปี… เลขประจําตัวเลขที่… ถึงเลขประจําตัวเลขที่…” แล้วจัดเก็บเรียงไว้ให้ปลอดภัยและเป็นระเบียบ
เพื่อสะดวกแก่การค้นหา 

 
ข้อ ๑๔๑  การเก็บมรณบัตร ตอนที่ ๒ ให้เก็บดังนี้ 
(๑) แยกประเภทมรณบัตรเป็น ท.ร. ๔ หรือ ท.ร. ๕ แล้วแต่กรณี 
(๒) มรณบัตรของแต่ละประเภทให้จัดในแฟ้ม 
(๓) ในแฟ้มหนึ่ง ๆ ให้บรรจุมรณบัตรรวมกันทุกตําบล โดยให้บรรจุเรียงตามลําดับ

วันเดือนปีที่ออกมรณบัตร 
(๔) แฟ้มที่จัดเก็บมรณบัตรจนเต็มแล้ว ให้ระบุข้อความที่สันแฟ้มว่า “แฟ้มที่… ออก

ให้ต้ังแต่วันที่… เดือน… ปี… ถึงวันที่… เดือน… ปี…” แล้วจัดเก็บเรียงไว้ให้ปลอดภัยและเป็นระเบียบ
เพื่อสะดวกแก่การค้นหา 

 
ข้อ ๑๔๒  การเก็บใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ให้แยกประเภทใบแจ้งการย้ายที่อยู่เป็น

ประเภทและให้แยกจัดเก็บเป็นแต่ละตอน ดังนี้ 
(๑) ให้จัดเก็บในแฟ้มโดยบรรจุเรียงตามลําดับวันเดือนปีที่ย้ายเข้าในกรณีรับแจ้งการ

ย้ายเข้าหรือตามลําดับวันเดือนปีที่ย้ายออกในกรณีรับแจ้งการย้ายออก 
(๒) แฟ้มที่จัดเก็บจนเต็มแล้ว ให้ระบุข้อความที่สันแฟ้มว่า “แฟ้มที่… ย้ายเข้าต้ังแต่

วันที่… เดือน… ปี… ถึงวันที่… เดือน… ปี…” หรือ “แฟ้มที่… ย้ายออกต้ังแต่วันที่… เดือน… ปี… ถึง
วันที่… เดือน… ปี…” แล้วแต่กรณี แล้วจัดเก็บเรียงไว้ให้ปลอดภัยและเป็นระเบียบเพื่อสะดวกแก่การ
ค้นหา 

(๓) ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๒ ซึ่งได้ตอบรับการรับแจ้งการย้ายเข้าให้ดําเนินการ
จัดเก็บเช่นเดียวกับ (๑) - (๒) 

 
ข้อ ๑๔๓  ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ซึ่งเป็นการแจ้งการย้ายเข้าหรือแจ้งการย้ายออกจาก

ทะเบียนบ้านกลางหรือการแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทางหรือใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ให้แยกเก็บ
ต่างหากจากการย้ายที่อยู่ตามข้อ ๑๔๒ 

 
ข้อ ๑๔๔  การจัดเก็บแบบพิมพ์การทะเบียนราษฎรอื่น ให้จัดเก็บให้อยู่ในสภาพที่

ปลอดภัยและสะดวกต่อการค้นหา 
 

ส่วนที่ ๖ 
สํานักทะเบียนและนายทะเบียน 

   
 

ตอนที่ ๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สํานักทะเบียนสาขา สํานักทะเบียนเฉพาะกิจ 
   

 
ข้อ ๑๔๕  ท้องที่ใดที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางได้จัดต้ังให้เป็นสํานักทะเบียนสาขา

หรือสํานักทะเบียนเฉพาะกิจแล้ว ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีระเบียบนี้กําหนดในส่วนนั้น ๆ 
 
ข้อ ๑๔๖  สํานักทะเบียนสาขาหรือสํานักทะเบียนเฉพาะกิจให้กําหนดรหัสประจํา

สํานักทะเบียนตามที่สํานักทะเบียนกลางกําหนด 
 
ข้อ ๑๔๗  ให้สํานักทะเบียนสาขาหรือสํานักทะเบียนเฉพาะกิจจัดส่งเอกสารและ

แบบพิมพ์การทะเบียนราษฎรที่ต้องรายงานให้สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่นแห่ง
ท้องที่ที่สํานักทะเบียนสาขาหรือสํานักทะเบียนเฉพาะกิจอยู่ในเขตความรับผิดชอบตามกําหนดเวลา 
เพื่อจะได้รวบรวมรายงานไปยังสํานักทะเบียนกลางตามระเบียบที่กําหนดไว้ต่อไป 

 
ข้อ ๑๔๘  แบบพิมพ์การทะเบียนราษฎรทุกประเภทให้สํานักทะเบียนสาขาหรือ

สํานักทะเบียนเฉพาะกิจเบิกจากสํานักทะเบียนจังหวัดแห่งท้องที่ 
 

ตอนที่ ๒ 
นายทะเบียนสาขา นายทะเบียนเฉพาะกิจ 

   
 

ข้อ ๑๔๙  นายทะเบียนสาขาและนายทะเบียนเฉพาะกิจ ให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่
ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

 
ข้อ ๑๕๐  การระบุตําแหน่งให้ระบุว่า “นายทะเบียนสาขา (ระบุช่ือสาขา) อําเภอ 

(เทศบาลหรือเขต)…” หรือ “นายทะเบียนเฉพาะกิจ (ระบุช่ือที่ดําเนินการ) อําเภอ (เทศบาลหรือ
เขต)…” แล้วแต่กรณี 

 
ส่วนที่ ๗ 

การจัดทําและควบคุมทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนกลาง 
   

 
ตอนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๑๕๑๔๕  ให้สํานักทะเบียนกลางจัดทําทะเบียนราษฎรและจัดเก็บข้อมูลทะเบียน
ประวัติราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามเอกสารการรายงานของสํานักทะเบียนที่ได้กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้และเอกสารหลักฐานตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตัวบุคคลท่ีมีความจําเป็นต่อการ
ดําเนินงานการทะเบียนราษฎร 

การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรให้มีรายการต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

การคัดข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรให้ผู้ขอยื่นคําขอต่อนายทะเบียน ณ สํานัก
ทะเบียนที่จัดทําทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ โดยให้นายทะเบียนคัด
ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรได้เฉพาะรายการที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของสํานักทะเบียนกลางตาม
แบบ ท.ร. ๑๒ ท้ายระเบียบนี้ 

 
ข้อ ๑๕๒  วิธีการจัดทําและควบคุมทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไป

ตามวิธีการที่สํานักทะเบียนกลางกําหนด 
(๑) เลขประจําตัวประชาชน มี ๑๓ หลัก แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน 

ส่วนที่ ๑ มี ๑ หลัก หมายถึง ประเภทบุคคลซึ่งมี ๘ ประเภท 
ส่วนที่ ๒ มี ๔ หลัก หมายถึง สํานักทะเบียนที่ออกเลขประจําตัวให้กับ

ประชาชน 
ส่วนที่ ๓ และส่วนที่ ๔ รวมกันมี ๗ หลัก หมายถึง ลําดับที่ของบุคคลในแต่ละ

ประเภทของแต่ละสํานักทะเบียน 
ส่วนที่ ๕ มี ๑ หลัก หมายถึงเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจําตัว

ประชาชนทั้งหมด 
(๒) ประเภทของบุคคลที่อยู่ในระบบทะเบียนราษฎร แบ่งออกเป็น ๘ ประเภท 

ประเภทที่ ๑ ได้แก่ คนที่ เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งการเกิดภายใน
กําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด 

ประเภทที่ ๒ ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งการเกิดเกินกําหนดเวลา
ที่กฎหมายกําหนด 

ประเภทที่ ๓ ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวซึ่ง
มีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗ 

ประเภทที่ ๔ ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
และได้มีการย้ายเข้าในทะเบียนบ้านขณะยังไม่มีเลขประจําตัวประชาชน (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗) 

ประเภทที่ ๕ ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวที่
ได้รับอนุมัติให้เพิ่มช่ือและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน 

ประเภทที่ ๖ ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายในลักษณะ
ช่ัวคราวและคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

                                                 
๔๕ ข้อ ๑๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประเภทที่ ๗ ได้แก่ บุตรของบุคคลประเภทที่ ๖ ซึ่งเกิดในประเทศไทย 
ประเภทที่ ๘ ได้แก่ บุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

หรือบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย 
 

ตอนที่ ๒ 
ทะเบียนบ้าน 

   
 

ข้อ ๑๕๓  การจัดทําทะเบียนบ้าน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่อยู่ของบ้านของ
สํานักทะเบียนกลาง ให้จัดทําจากแบบรายงานการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือจําหน่ายเก่ียวกับ
บ้านหรือทะเบียนบ้าน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่ตกหล่น 

 
ข้อ ๑๕๔  ให้สํานักทะเบียนกลางจัดพิมพ์ทะเบียนบ้านด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

แจกจ่ายให้สํานักทะเบียนตามแผนที่กําหนดจนครบทุกสํานักทะเบียน 
 

ตอนที่ ๓ 
ทะเบียนคนเกิด 

   
 

ข้อ ๑๕๕  ให้สํานักทะเบียนกลางจัดทําทะเบียนคนเกิดจากสูติบัตร ตอนที่ ๒ 
 
ข้อ ๑๕๖  สูติบัตร ตอนที่ ๒ ที่นํามาจัดทําทะเบียนคนเกิด ให้ดําเนินการถ่ายภาพไว้

ด้วยระบบไมโครฟิล์มหรือระบบภาพถ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงตรวจสอบและคัด
รับรองสําเนา 

 
ข้อ ๑๕๗  สูติบัตร ตอนที่ ๒ เมื่อได้จัดทําทะเบียนคนเกิดแล้ว ให้ส่งคืนสํานัก

ทะเบียนที่ออกสูติบัตรเพื่อจัดเก็บตามระเบียบต่อไป 
 

ตอนที่ ๔ 
ทะเบียนคนตาย 
   

 
ข้อ ๑๕๘  ให้สํานักทะเบียนกลางจัดทําทะเบียนคนตายจากมรณบัตร ตอนที่ ๒ 
 
ข้อ ๑๕๙  มรณบัตร ตอนที่ ๒ ที่นํามาจัดทําทะเบียนคนตาย ให้ดําเนินการถ่ายภาพ

ไว้ด้วยระบบไมโครฟิล์มหรือระบบภาพถ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงตรวจสอบและคัด
รับรองสําเนา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๑๖๐  มรณบัตร ตอนที่ ๒ เมื่อได้จัดทําทะเบียนคนตายแล้ว ให้ส่งคืนสํานัก
ทะเบียนที่ออกมรณบัตรเพื่อจัดเก็บตามระเบียบต่อไป 

 
ตอนที่ ๕ 

การย้ายที่อยู่ 
   

 
ข้อ ๑๖๑  เมื่อมีการแจ้งการย้ายออกหรือแจ้งการย้ายเข้าในทะเบียนบ้านของสํานัก

ทะเบียนแล้วให้สํานักทะเบียนกลางปรับปรุงทะเบียนบ้านให้ตรงกันกับของสํานักทะเบียนตาม
หลักฐานใบแจ้งการย้ายที่อยู่ 

 
ข้อ ๑๖๒  ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ให้ดําเนินการถ่ายภาพไว้ด้วยระบบไมโครฟิล์มหรือ

ระบบภาพถ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง ตรวจสอบและคัดรับรองสําเนา 
 
ข้อ ๑๖๓  ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ เมื่อได้ดําเนินการแล้วให้ส่งคืนสํานักทะเบียนที่ออก

ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ เพื่อจัดเก็บตามระเบียบต่อไป 
 

ตอนที่ ๖ 
การเพิ่มช่ือและการจําหน่ายช่ือ 

   
 

ข้อ ๑๖๔  ให้สํานักทะเบียนกลางดําเนินการเพิ่มช่ือหรือจําหน่ายช่ือออกจาก
ทะเบียนบ้านของสํานักทะเบียนกลางตามแบบรายงานการเพิ่มช่ือหรือจําหน่ายช่ือที่สํานักทะเบียน
จัดส่งมา แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ ๑๖๕  แบบรายงานการเพิ่มช่ือหรือจําหน่ายช่ือเมื่อดําเนินการแล้ว ให้สํานัก

ทะเบียนกลางทําลายตามระยะเวลาและวิธีการที่กําหนด 
 

ตอนที่ ๗ 
การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร 

   
 

ข้อ ๑๖๖  ให้สํานักทะเบียนกลางดําเนินการปรับปรุงรายการในฐานข้อมูลทะเบียน
ประวัติราษฎรเป็นปัจจุบันตามหลักฐานที่สํานักทะเบียนจัดส่งมา หรือตามหลักฐานรายการทะเบียนที่
พิมพ์จากคอมพิวเตอร์และได้มีการตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว 

 
ข้อ ๑๖๗  หลักฐานการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรเมื่อดําเนินการ

แล้วให้สํานักทะเบียนกลางทําลายตามระยะเวลาและวิธีการที่กําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ตอนที่ ๘ 

การส่งและการรายงาน 
   

 
ข้อ ๑๖๘  แบบพิมพ์การทะเบียนราษฎรและแบบรายงานที่สํานักทะเบียนกลาง

ส่งคืนให้สํานักทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง แล้วยืนยันหรือแก้ไขให้ถูกต้องพร้อมทั้งส่งคืนให้สํานัก
ทะเบียนกลางภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร 

 
ข้อ ๑๖๙  การยืนยันหรือแก้ไขความถูกต้องในแบบพิมพ์การทะเบียนราษฎรและ

แบบรายงานตามข้อ ๑๖๘ ให้สํานักทะเบียนดําเนินการตามวิธีการที่สํานักทะเบียนกลางกําหนด 
 
ข้อ ๑๗๐  กรณีที่สํานักทะเบียนกลางตรวจสอบและพบความผิดพลาดของรายการ

บุคคลและรายการบ้านที่สํานักทะเบียนจัดส่งรายงาน ให้แจ้งสํานักทะเบียนดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามวิธีการที่สํานักทะเบียนกลางกําหนด 

 
ส่วนที่ ๘ 

การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 
   

 
ข้อ ๑๗๑  “ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ” ในเขตสํานักทะเบียนอําเภอ หมายถึง นาย

ทะเบียนอําเภอในเขตสํานักทะเบียนท้องถิ่น หมายถึง นายทะเบียนท้องถิ่น 
 
ข้อ ๑๗๒  เมื่อปรากฏว่าผู้ใดกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้มีผู้มี

อํานาจเปรียบเทียบทําการเปรียบเทียบโดยมิชักช้า 
 
ข้อ ๑๗๓  ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบบันทึกคําให้การของผู้กล่าวหาและผู้ต้องหาโดย

ย่อ 
ถ้าผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบก็ให้ทําการเปรียบเทียบได้ แต่ถ้าผู้ต้องหาไม่

ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้แจ้งให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีต่อไป 
คําให้การของผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา และบันทึกการเปรียบเทียบ ให้บันทึกลงในสมุด

บันทึกการเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ตามแนบท้ายระเบียบนี้ 
 
ข้อ ๑๗๔  ในการเปรียบเทียบ ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดเงินค่าปรับที่

ผู้ต้องหาจะต้องพึงชําระโดยคํานึงถึงลักษณะความหนักเบาและพฤติการณ์แห่งความผิดตลอดจนฐานะ
ความเป็นอยู่ของผู้ต้องหา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๑๗๕  เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับแล้ว ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบออก
ใบเสร็จรับเงินให้ผู้ต้องหารับไป 

 
ข้อ ๑๗๖  การรายงานผลคดีเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติการทะเบียน

ราษฎร ให้สํานักทะเบียนรายงานไปยังสํานักทะเบียนกลาง ตามแบบท้ายระเบียบนี้ทุกเดือนในสัปดาห์
แรกของเดือนถัดไป 

 
ข้อ ๑๗๗  การรับเงิน เก็บรักษาเงิน ส่งและถอนเงินค่าเปรียบเทียบ สําหรับกรณี

นายทะเบียนท้องถิ่นเป็นผู้ทําการเปรียบเทียบ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินของเทศบาล สําหรับกรณีนายทะเบียน
อําเภอเป็นผู้ทําการเปรียบเทียบ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการนําส่งเงิน
ในหน้าที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอของกระทรวงการคลัง 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ชูวงศ์  ฉายะบุตร 

ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. สูติบัตร (ท.ร. ๑ ตอน ๑) 
๒. หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. ๑/๑ ตอนที่ ๑) 
๓. ใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร. ๑ ตอนหน้า) 
๔.๔๖ แบบรับรองรายการทะเบียนคนเกิด จากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร (ท.ร. 

๑/ก) 
๕. สูติบัตร แจ้งการเกิดเกินกําหนด (ท.ร. ๒ ตอน ๑) 
๖. สูติบัตร บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือในลักษณะ

ช่ัวคราว (ท.ร. ๓ ตอน ๑) 
๗. มรณบัตร (ท.ร. ๔ ตอน ๑) 
๘.๔๗ หนังสือรับรองการตาย (ท.ร. ๔/๑ ตอนที่ ๑) 
๙.๔๘ ใบรับแจ้งการตาย (ท.ร. ๔ ตอนหน้า) 
๑๐.๔๙ แบบรับรองรายการทะเบียนคนตาย จากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร (ท.ร. 

๔/ก) 
๑๑. มรณบัตร (ท.ร. ๕ ตอน ๑) 
๑๒. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. ๖ ตอน ๑) 
๑๓. ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. ๖ ตอนหน้า) 
๑๔. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. ๗ ตอน ๑) 
๑๕. บันทึกคําให้การของผู้กล่าวหาและผู้ต้องหา 
๑๖. บันทึกการเปรียบเทียบ 
๑๗. แบบรายงานผลคดีเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติการทะเบียน

ราษฎร (แบบรายงานของอําเภอ/เทศบาล) (ท.ร. ๘/๑) 
๑๘. แบบรายงานผลคดีเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติการทะเบียน

ราษฎร (แบบรายงานของจังหวัด) (ท.ร. ๘/๒) 
๑๙. ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร. ๙) 
๒๐.๕๐ แบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร จากฐานข้อมูลการทะเบียนของ

สํานักทะเบียนกลาง (ท.ร. ๑๒) 
                                                 

๔๖ แบบรับรองรายการทะเบียนคนเกิด จากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร เพิ่มโดยระเบียบ
สํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๔๗ หนังสือรับรองการตาย แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทํา
ทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๔๘ ใบรับแจ้งการตาย แก้ไขเพิ ่มเติมโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทํา
ทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๔๙ แบบรับรองรายการทะเบียนคนตาย จากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร เพิ่มโดยระเบียบ
สํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๕๐ แบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร จากฐานข้อมูลการทะเบียนของสํานักทะเบียน
กลาง เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๒๑. ทะเบียนบ้าน ของบุคคลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือในลักษณะชั่วคราว (ท.ร. ๑๓) 

๒๒. ทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) 
๒๓.๕๑ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร จากฐานข้อมูลการทะเบียน (ท.ร. ๑๔/

๑) 
๒๔.๕๒ บันทึกการรับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรสูญหายหรือถูกทําลาย 

(ท.ร. ๑๕) 
๒๕.๕๓ แบบการขอมีรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎรสําหรับกรณีการ

แจ้งเกิดเกินกําหนดและการเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๒๕) 
๒๖.๕๔ แบบบัตรทะเบียนคนเกิด (ท.ร. ๒๖) 
๒๗. คําร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร (ท.ร. ๓๑) 
๒๘. แบบคําร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ หรือจําหน่ายเกี่ยวกับบุคคล

และบ้านในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๙๗ ก ตอนที่ ๑) 
๒๙. แบบการให้เลขประจําตัวประชาชนแก่บุคคลประเภท ๕ สําหรับบุคคลท่ีได้รับ

การเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) (ท.ร. ๙๘ ก.ตอน ๑) 
๓๐. แบบการให้เลขประจําตัวประชาชนแก่บุคคลประเภท ๖ สําหรับบุคคลท่ีได้รับ

การเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) (บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ
ในลักษณะชั่วคราว) (ท.ร. ๙๘ ข.ตอน ๑) 

๓๑. แบบการให้เลขประจําตัวประชาชนแก่บุคคลประเภท ๘ สําหรับบุคคลท่ีได้รับ
การเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือได้รับ
สัญชาติไทย) (ท.ร. ๙๘ ค.ตอน ๑) 

๓๒. แบบการให้เลขรหัสประจําบ้าน สําหรับบ้านที่ปลูกสร้างขึ้นใหม่ หรือไม่เคยให้
เลขรหัสมาก่อน (ท.ร. ๙๙ ก ตอน ๑) 

๓๓. แบบรายงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม รายการที่อยู่เกี่ยวกับบ้านใน
กรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม เป็นจํานวนมาก (ท.ร. ๙๙/๑) 

 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๕๑ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร จากฐานข้อมูลการทะเบียน แก้ไขเพิ ่มเติมโดย

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๕๒ บันทึกการรับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรสูญหายหรือถูกทําลาย เพิ่มโดย

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๕๓ แบบการขอมีรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎรสําหรับกรณีการแจ้งเกิดเกิน

กําหนดและการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๕๔ แบบบัตรทะเบียนคนเกิด เพิ่มโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียน
ราษฎร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๕๕ 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นไป 
 
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔๕๖ 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นไป 
 
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕๕๗ 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไป ยกเว้นการ
ปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามพื้นที่หรือระยะเวลาที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

(๑) การจัดทําบัตรทะเบียนคนเกิด ตามข้อ ๕ 
(๒) การเปลี่ยนแปลงแบบพิมพ์ใบรับแจ้งการตาย (ท.ร. ๔ ตอนหน้า) ตามข้อ ๑๘ 
 

ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญสินีย์/ผูจ้ดัทํา 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

                                                 
๕๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง/หน้า ๕๑/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
๕๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง/หน้า ๕๓/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
๕๗ ราชกิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง/หน้า ๕๘/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
๕๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง/หน้า ๗๐/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 


