- 188 ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง
วาด%วยการจัดทําทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๕[๑]
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๑) วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู'อํานวยการทะเบียนกลางวางระเบียบการจัดทําทะเบียนราษฎรไว'ดังตอไปนี้
สวนที่ ๑
บททั่วไป
ตอนที่ ๑
การบังคับใช'และนิยามศัพท0
ข'อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาด'วยการจัดทําทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๕”
ข'อ ๒ ระเบียบนี้ให'ใช'ตั้งแตวันที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนต'นไป
ข'อ ๓ ในระเบียบนี้
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผู'เปนหัวหน'าประจํากิ่งอําเภอและ
ผู'อํานวยการเขตในกรุงเทพมหานคร
“บ'านเลขที่” หมายความวา เลขประจําบ'านซึ่งนายทะเบียนกําหนดให'บ'านแตละหลัง
“เด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กออน” หมายความวา เด็กเกิดใหมที่มีอายุไมเกิน ๒๘ วัน
“การแจ'งการเกิดเกินกําหนด” หมายความวา การแจ'งเกิดตอนายทะเบียนผู'รับแจ'ง
เมื่อพ'นเวลาที่กฎหมายกําหนด
“การแจ'งการตายเกินกําหนด” หมายความวา การแจ'งตายตอนายทะเบียนผู'รับแจ'ง
เมื่อพ'นเวลาที่กฎหมายกําหนด
“การแจ'งการย'ายที่อยูปลายทาง” หมายความวา การแจ'งย'ายที่อยูโดยผู'ย'ายที่อยู
ตอนายทะเบียนผู'รับแจ'งแหงท'องที่ที่ไปอยูใหม
“คนตางท'องที่” หมายความวา คนที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน
ของสํานักทะเบียนอื่น
“คนในท'องที่” หมายความวา คนที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน
ของสํานักทะเบียนแหงท'องที่นั้น
“เพิ่มชื่อ” หมายความวา การเพิ่มชื่อและรายการของบุคคลในทะเบียนบ'าน หรือทะเบียนบ'านกลาง
“บิดา” หมายความวา บิดาตามความเปนจริง
“ผู'แจ'ง” หมายความวา ผู'มีหน'าที่แจ'งตามที่กฎหมายกําหนดไว'

- 189 ข'อ ๔ ห'ามมิให'นายทะเบียนเรียกหลักฐานประกอบการแจ'งนอกเหนือจากที่กําหนดไว'
ในระเบียบนี้และนายทะเบียนอาจจะเรียกหลักฐานน'อยกวาที่กําหนดไว'ในระเบียบนี้ก็ได' หากเห็นวาหลักฐาน
ที่นํามาแสดงเพียงพอแกการวินิจฉัย
กรณีที่นายทะเบียนหรือนายอําเภอไมสามารถดําเนินการตามความประสงค0ของผู'แจ'งหรือ
ผู'ร'องได' ให'แจ'งผู'แจ'งหรือผู'ร'องทราบพร'อมเหตุผลที่ไมอาจดําเนินการได'
ตอนที่ ๒
เจ'าบ'านและการมอบหมาย
ข'อ ๕ บุคคลที่จะทําหน'าที่เปนเจ'าบ'าน ให'นายทะเบียนผู'รับแจ'งพิจารณาตามลําดับ ดังนี้
(๑) ให'พิจารณาจากทะเบียนบ'านวาได'มีการระบุให'ผู'ใดทําหน'าที่เปนเจ'าบ'านกอน
(๒) หากบุคคลตาม (๑) ไมสามารถปฏิบัติกิจการได' ให'พิจารณาบุคคลอื่นซึ่งมีชื่อ
ในทะเบียนบ'าน ทําหน'าที่เปนเจ'าบ'านแทน โดยให'บันทึกถ'อยคําให'ได'ข'อเท็จจริงวาบุคคลดังกลาวเปนผู'มีหน'าที่
ดูแลบ'านแทน เจ'าบ'านในขณะนั้น
(๓) บุคคลซึ่งมีชื่อในทะเบียนบ'านเปนผูเ' ยาว0หรือเปนคนเสมือนไร'ความสามารถให'ผู'ปกครอง
ตามที่กฎหมายกําหนดเปนผู'ทําหน'าที่เจ'าบ'านแทน เว'นแตจะพิจารณาเห็นวาผู'เยาว0หรือคนเสมือนไร'ความสามารถ
สามารถทําหน'าที่ดังกลาวได' ก็ให'ทําหน'าที่เปนเจ'าบ'านได'
(๔) บ'านวางให'บุคคลซึ่งครอบครองบ'านในขณะนั้นไมวาจะครอบครองในฐานะใด ให'บุคคล
ดังกลาวทําหน'าที่เปนเจ'าบ'าน โดยให'ตรวจสอบหรือสอบถามให'ได'ข'อเท็จจริงวาเปนผู'มีหน'าที่ครอบครอง
ดูแลบ'านในขณะนั้น
ข'อ ๖ กรณีผู'มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน ซึ่งรายการในชองสถานภาพมิได'ระบุ
วาเปนเจ'าบ'าน ประสงค0จะทําหน'าที่เปนเจ'าบ'านเพื่อดําเนินการแจ'งตามกฎหมายให'นายทะเบียนดําเนินการ
ดังนี้
(๑) สอบถามถึงสาเหตุหรือเหตุผลความจําเปนและบันทึกไว'เปนหลักฐาน
(๒) เรียกสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านของผู'แจ'ง
(๓) บัตรประจําตัวของผู'แจ'งที่จะทําหน'าที่เปนเจ'าบ'าน
เมื่อได'หลักฐานข'างต'นครบถ'วนแล'ว ให'นายทะเบียนดําเนินการให'ตามที่แจ'งในฐานะเปนเจ'าบ'าน
ข'อ ๗ กรณีผู'ที่ไมมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'านประสงค0จะทําหน'าที่ในฐานะ
ผู'ได'รับมอบหมายจากเจ'าบ'าน ให'นายทะเบียนดําเนินการ ดังนี้
(๑) เรียกบัตรประจําตัวหรือสําเนาภาพถายบัตรประจําตัวของเจ'าบ'านในฐานะผู'มอบหมาย
และให'เจ'าบ'านลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต'องในสําเนาภาพถายบัตรประจําตัว
(๒) เรียกบัตรประจําตัวของผู'แจ'งในฐานะผู'ได'รับมอบหมาย
(๓) เรียกสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านของบ'านที่ได'รับมอบหมาย
(๔) หนังสือมอบหมายจากเจ'าบ'าน (ถ'ามี)
การมอบหมายดังกลาว ให'นายทะเบียนบันทึกเลขที่หรือหมายเลขบัตรประจําตัวตาม (๑)
และ (๒) ให'ปรากฏในหลักฐานการแจ'ง

- 190 ข'อ ๘ การดําเนินการของผู'แจ'งตามข'อ ๖ และข'อ ๗ หากปรากฏภายหลังวาผู'ที่ทําหน'าที่
เปนเจ'าบ'านได'เจตนาแจ'งข'อความอันเปนเท็จ ให'นายทะเบียนแจ'งความดําเนินคดีอาญากับผู'แจ'งตอไป
สวนที่ ๒
บ'านและบ'านเลขที่
ตอนที่ ๑
บ'านที่ต'องกําหนดบ'านเลขที่
ข'อ ๙ บ'านที่ต'องกําหนดบ'านเลขที่ ต'องเปนบ'านตามกฎหมายวาด'วยการทะเบียนราษฎร
ข'อ ๑๐ บ'านหลังหนึ่ง ให'กําหนดบ'านเลขที่เพียงเลขหมายเดียว
ข'อ ๑๑ บ'านที่ปลูกเปนตึกแถวหรือห'องแถว หรืออาคารชุด ให'กําหนดบ'านเลขที่ทุกห'อง
โดยถือวาห'องหนึ่ง ๆ เปนบ'านหลังหนึ่ง
ข'อ ๑๒ บ'านที่ปลูกไว'สําหรับให'เชาเปนหลังๆ ให'กําหนดบ'านเลขที่ทุกหลัง แม'จะมีผู'เชา
หรือไมก็ตาม
ข'อ ๑๓ เรือ แพหรือยานพาหนะที่จอดอยูเปนประจําและมีผู'อาศัย ให'กําหนดบ'านเลขที่
ไว'เชนเดียวกันโดยถือวาเรือ แพ หรือยานพาหนะนั้น ๆ เปนบ'านหลังหนึ่ง
ข'อ ๑๔ บ'านซึ่งมีโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร'างอยูในขอบเขตเดียวกัน เชน วัด กองทหาร
โรงเรียน เรือนจํา สถานีตํารวจ ให'กําหนดบ'านเลขที่แตละแหงเพียงเลขหมายเดียว แตถ'าเจ'าบ'านประสงค0
จะกําหนดบ'านเลขที่ขึ้นอีกก็ให'นายทะเบียนกําหนดให'
ตอนที่ ๒
การกําหนดบ'านเลขที่
ข'อ ๑๕ ให'กําหนดบ'านเลขที่ดังตอไปนี้
ในเขตสํานักทะเบียนท'องถิ่น ให'นายทะเบียนผู'รับแจ'งดําเนินการดังนี้
(๑) ตั้งชื่อถนน ตรอก ซอย ในเขตเทศบาลทุกแหงจนครบ
ในกรณีที่ตรอกหรือซอยเดียวกันมีชื่อเดิมหลายชื่อไมเหมือนกัน ให'เลือกใช'ชื่อตรอก
หรือซอยนั้นแตชื่อเดียว โดยใช'ชื่อที่ประชาชนนิยม หรือในกรณีที่มีตรอกหรือซอย ๒ สายมาบรรจบกัน
ให'เลือกใช'ชื่อตรอกหรือซอยนั้นแตชื่อเดียวโดยถือหลักใช'ชื่อของตรอกหรือซอยที่มีระยะยาวกวาหรือชื่อที่
ประชาชนนิยม

- 191 ในกรณีที่ตรอกหรือซอยดังกลาวนี้ มีซอยแยกออกไปอีก ให'ใช'ชื่อตรอกหรือซอยนั้นๆ
แตมีเลขหมายกํากับไว' เชน รองเมือง ซอย ๑ รองเมือง ซอย ๒ ตามลําดับ โดยเริ่มต'นเรียงเลขลําดับซอย
ที่ ๑ จากจุดสมมุติวาด'วยการให'บ'านเลขที่ของตรอกหรือซอยนั้น
(๒) ให'กําหนดบ'านเลขที่เรียงตามลําดับบ'าน โดยแตละถนน ตรอก ซอย แมน้ํา หรือ
ลําคลองสายหนึ่ง ๆ ขึ้นลําดับ ๑ ใหม จนตลอดสายทุกสาย
(๓) การเรียงบ'านเลขที่ ให'เริ่มต'นจากจุดสมมุติกอน เมื่อหันหลังไปทางจุดสมมุติฝ=¡งขวา
ของถนน ตรอก ซอย แมน้ํา ลําคลอง ให'กําหนดบ'านเลขที่เปนเลขคูเรียงตอไปตามลําดับ เชน ๒, ๔ ๖, ๘
ฯลฯ สวนฝ=¡งซ'ายมือให'กําหนดบ'านเลขที่เปนเลขคี่เรียงกันไปตามลําดับ เชน ๑, ๓, ๕, ๗, ๙, ฯลฯ
ในเขตสํานักทะเบียนอําเภอ ให'นายทะเบียนผู'รับแจ'งดําเนินการดังนี้
(๑) ถือปฏิบัติเชนเดียวกับการกําหนดบ'านเลขที่ในเขตสํานักทะเบียนท'องถิ่นโดยอนุโลม
(๒) เรียงลําดับบ'านเลขที่เปนรายหมูบ'าน เมื่อขึ้นหมูบ'านใหมให'ขึ้นหมายเลข ๑ เสมอไป
(๓) เริ่มต'นให'บ'านเลขที่ ตั้งแตในเขตชุมชนที่หนาแนนในหมูบ'านนั้น ๆ เสียกอน แล'วจึง
กําหนดบ'านเลขที่ที่อยูใกล'ถนนสายใหญ ๆ หรือริมน้ําเปนลําดับที่ ๒ จนสุดสายแล'วแยกเปนสายอื่นๆ ตอไป
ตามความเหมาะสมและสะดวกแกการค'นหาบ'าน โดยให'ถือหลักวาบ'านใกล'เคียงกันควรจะให'บ'านเลขที่ใกล'กัน
ข'อ ๑๖ ถ'าชุมชนใดมีบ'านอยูเปนหยอม ๆ หรือบ'านที่อยูระเกะระกะไมเปนระเบียบ
ให'กําหนดจุดสมมุติขึ้นกอน แล'วกําหนดเส'นทางจากจุดสมมุตินั้น และปฏิบัติตามข'อ ๑๕
ข'อ ๑๗ ในกรณีที่ไมสามารถกําหนดจุดสมมุติขึ้นได' เชน ไมสามารถกําหนดเขตชุมชนขึ้น
ได'หรือท'องที่ที่มีบ'านอยูเปนหยอม ๆ ไมเปนระเบียบ ให'กําหนดจุดสมมุติขึ้นกอนแล'วให'กําหนดบ'านเลขที่
เริ่มต'นจากจุดสมมุตินั้น
ข'อ ๑๘ บริเวณพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดตอกันหลายท'องที่ ให'นายทะเบียนแตละแหงที่ท'องที่
ติดกันนั้น ทําความตกลงกันวาถนน ตรอก ซอย แมน้ํา ลําคลองสายใดที่ติดตอกันระหวางท'องที่ให'ติดบ'านเลขที่
ฝ=¡งใดเปนขวาหรือซ'ายเหมือนกันโดยตลอด
ข'อ ๑๙ เมื่อได'กําหนดให'บ'านเลขที่แล'ว ตอมามีบ'านปลูกสร'างขึ้นใหมระหวางบ'านหลังใด
ก็ให'ใช'บ'านเลขที่ที่อยูใกล'ชิดนั้นแล'วเพิ่มตัวเลขไว'ท'าย เชน ๕/๒, ๕/๓ เปนบ'านเลขที่ที่ปลูกสร'างขึ้นใหมหรือ
ถ'าบ'านใดรื้อถอนไป และมีบ'านปลูกสร'างขึ้นใหม ณ ที่เดิม หรือใกล'ชิดกับบ'านที่รื้อถอนไปก็ให'ใช'บ'านเลขที่ที่รื้อ
ถอนนั้น ถ'าปลูกสร'างบ'านขึ้นใหมตอจากบ'านที่มีบ'านเลขที่สูงสุดให'กําหนดบ'านเลขที่ที่ปลูกสร'างใหมเรียง
จากเลขหมายสูงสุดนั้นตอไปตามลําดับ
ข'อ ๒๐ บ'านที่ปลูกสร'างในที่สาธารณะ หรือโดยบุกรุกป:าสงวน หรือโดยมิได'รับอนุญาต
ตามกฎหมายวาด'วยการควบคุมการกอสร'างอาคาหรือตามกฎหมายอื่น ให'ถือเปนบ'านที่จะต'องกําหนด
บ'านเลขที่ให'ตามระเบียบนี้ โดยในการจัดทําทะเบียนบ'านให'ระบุคําวา “ทะเบียนบ'านชั่วคราว” ในแบบพิมพ0
ทะเบียนบ'าน เมื่อได'รับการแก'ไขให'ถูกต'องตามกฎหมายที่เกี่ยวข'องแล'วให'ขีดฆาคําวา “ทะเบียนบ'านชัว่ คราว”
ออกไป

- 192 ตอนที่ ๓
จุดสมมุติในการให'บ'านเลขที่
ข'อ ๒๑ ถนนที่เปนทางเข'าเขตชุมชน ให'ถือต'นทางของเขตชุมชนนั้นเปนจุดสมมุติ
ข'อ ๒๒ ถนนที่ตั้งต'นจากริมฝ=¡งแมน้ํา ริมคลอง หรือชายทะเล ให'ถือจากริมแมน้ํา
ริมคลองหรือชายทะเลนั้นเปนจุดสมมุติ
ข'อ ๒๓ ตรอก หรือซอย ให'ถือถนนใหญซึ่งตรอกหรือซอยนั้นแยกออกมาเปนจุดสมมุติ
ข'อ ๒๔ บ'านที่อยูริมน้ําไมมีถนน ตรอก หรือซอย ให'ถือปากน้ําเปนจุดสมมุติ
ข'อ ๒๕ จุดสมมุติอื่นๆ ที่เหมาะสม เชน หมูบ'านที่มีบ'านระเกะระกะให'จัดทําเส'นทาง
สมมุติขึ้นเสียกอน แล'วจึงกําหนดบ'านเลขที่ให'
ตอนที่ ๔
วิธีติดบ'านเลขที่
ข'อ ๒๖ บ'านทั่วไปให'ติดบ'านเลขที่ที่ประตูบ'านทางเข'า หรือที่ที่คนภายนอกเห็นได'งาย
ข'อ ๒๗ บ'านที่มีรั้วบ'านโดยรอบ ให'ติดบ'านเลขที่ไว'ที่ประตูรั้วบ'านทางเข'า ถ'ารั้วบ'านมีประตู
ทางเข'าหลายทางให'ติดไว'ที่ประตูรั้วซึ่งใช'เข'าออกโดยปกติ
ข'อ ๒๘ บ'านที่อยูริมนํ้าและมีศาลาทาน้ํา ให'ติดบ'านเลขที่ไว'ที่ศาลาทาน้ําของบ'านนั้น
ถ'าบ'านใดไมมีศาลาทาน้ํา ให'ติดไว'ที่บ'านซึ่งสามารถมองจากลําน้ําเห็นได'โดยชัดเจน
ข'อ ๒๙ บ'านที่มีรั้วบ'านแตไมมีกรอบประตูรั้วบ'าน ให'ติดบ'านเลขที่ไว'ตรงเสาประตูรั้วบ'าน
ทางเข'าด'านขวามือ ให'ตัวเลขสูงกวาพื้นดินประมาณ ๒ เมตร
ข'อ ๓๐ บ'านที่มีรั้วบ'านและกรอบประตูรั้วบ'าน ให'ติดบ'านเลขที่ไว'ตรงกลางของขอบประตูรั้ว
บ'านเบื้องบน
ข'อ ๓๑ บ'านที่มีหลายชั้น และแยกการปกครองตางหากจากกัน เชน ห'องเชา อาคารชุด
ให'ติดบ'านเลขที่ทุกห'องเรียงตามลําดับจากห'องข'างลางขึ้นไปหาชั้นบน
ตอนที่ ๕
การแจ'งเกี่ยวกับบ'าน
ข'อ ๓๒ บ'านปลูกสร'างใหมหรือปลูกสร'างนานแล'ว แตยังไมมีบ'านเลขที่ เมื่อเจ'าบ'านแจ'ง
ขอมีบ'านเลขที่ตอนายทะเบียน ให'นายทะเบียนถือปฏิบัติ ดังนี้
กรณีแจ'งตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่น ให'ดําเนินการดังนี้
(๑) รับแจ'งตามแบบพิมพ0ที่กําหนดในข'อ ๑๓๔ (๑๖)

- 193 (๒) ตรวจสอบหลักฐานของผู'แจ'ง
(๓) ตรวจสอบสภาพความเปนบ'าน
(๔) กําหนดบ'านเลขที่
(๕) กําหนดเลขรหัสประจําบ'านตามแบบพิมพ0ที่กําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๕)
(๖) จัดทําทะเบียนบ'าน สําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านและมอบให'ผู'แจ'งเปนหลักฐาน
(๗) รายงานการกําหนดเลขรหัสประจําบ'านตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๘)
กรณีแจ'งตอนายทะเบียนผู'รับแจ'งผู'ซึ่งผู'อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ให'ดําเนินการ
ดังนี้
(๑) ดําเนินการตามวรรคสอง (๑) - (๔) และมอบหลักฐานการรับแจ'งให'แกผู'แจ'งไว'
(๒) รวบรวมหลักฐานการกําหนดบ'านเลขที่สงไปยังนายทะเบียนอําเภอเพื่อดําเนินการ
ตามวรรคสอง (๕) - (๗)
(๓) ให'นายทะเบียนอําเภอมอบสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านให'นายทะเบียนผู'รับแจ'ง
เพื่อมอบให'ผู'แจ'งตอไป
กรณีผู'แจ'งนําหลักฐานการรับแจ'งมาขอรับสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านให'นายทะเบียน
อําเภอมอบให'ผู'แจ'ง
ข'อ ๓๓ กรณีที่มีการดัดแปลงบ'านหรือกระทําการใด ๆ จนเกิดสภาพเปนบ'านใหม
โดยแยกออกจากบ'านเดิม การขอบ'านเลขที่บ'านใหมให'ปฏิบัติตามข'อ ๓๒
ข'อ ๓๔ กรณีมีการแจ'งการรื้อบ'าน ให'นายทะเบียนปฏิบัติ ดังนี้
กรณีแจ'งตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่น ให'ดําเนินการดังนี้
(๑) รับแจ'งตามแบบพิมพ0ที่กําหนดในข'อ ๑๓๔ (๑๖)
(๒) ตรวจสอบหลักฐานของผู'แจ'ง
(๓) ตรวจสอบวาได'มีการรื้อบ'าน
(๔) ให'นายทะเบียนจําหนายทะเบียนบ'าน สําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านพร'อมหมาย
เหตุการจําหนายไว' แล'วแยกเก็บไว'ตางหาก
(๕) ดําเนินการแจ'งย'ายรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน ตามระเบียบวาด'วยการแจ'งการย'ายที่อยู
(๖) รายงานการจําหนายทะเบียนบ'านตามระเบียบในข'อ ๑๓๒ (๔)
กรณีแจ'งตอนายทะเบียนผู'รับแจ'งผู'ซึ่งผู'อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ให'ดําเนินการดังนี้
(๑) ดําเนินการตามวรรคสอง (๑) - (๓)
(๒) รวบรวมหลักฐานสงไปยังนายทะเบียนอําเภอเพื่อดําเนินการตามวรรคสอง (๔) - (๖)
กรณีที่มีการดัดแปลงบ'านหรือกระทําการใด ๆ จนบ'านดังกลาวไมมีสภาพบ'านให'ปฏิบัติ
เชนเดียวกับการรื้อบ'าน
ข'อ ๓๕ กรณีบ'านถูกทําลายจนหมดสภาพความเปนบ'าน ให'นายทะเบียนปฏิบัติ ดังนี้
กรณีมีการแจ'งให'ปฏิบัติตามข'อ ๓๔
กรณีไมมีการแจ'งภายใน ๑๕ วันนับแตบ'านถูกทําลาย ให'ดําเนินการดังนี้

- 194 (๑) บันทึกสาเหตุที่บ'านถูกทําลายในทะเบียนบ'านพร'อมระบุข'อความด'วยหมึกสีแดงไว'
ด'านหน'าใต'คําวาทะเบียนบ'านวา “ทะเบียนบ'านชั่วคราว” โดยให'ถือวาเปนทะเบียนบ'าน
(๒) ติดตอเจ'าบ'านมาดําเนินการแจ'งย'ายที่อยูโดยเร็ว
(๓) หากเกิน ๑๘๐ วันนับแตวันที่บ'านถูกทําลาย ให'ดําเนินการแจ'งการย'ายไมทราบที่อยู
ตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๘๑
(๔) ขีดฆาคําวา “ทะเบียนบ'านชั่วคราว” เมื่อได'มีการปลูกสร'างบ'านใหมแทนที่บ'านถูก
ทําลายพร'อมบันทึกการแก'ไขในทะเบียนบ'าน
ข'อ ๓๖ กรณีที่รายการของบ'านในทะเบียนบ'านผิดไปจากข'อเท็จจริงให'ดําเนินการดังนี้
(๑) เมื่อเจ'าบ'านมาแจ'ง ให'นายทะเบียนตรวจสอบและแก'ไขให'
(๒) เมื่อนายทะเบียนตรวจพบ ให'แก'ไขในทะเบียนบ'านพร'อมทั้งแจ'งเจ'าบ'านให'นําสําเนา
ทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านมาดําเนินการแก'ไขให'ถูกต'องตรงกันตอไป
ข'อ ๓๗ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง ให'ถือปฏิบัติดังนี้
การตั้งหมูบ'านใหม
(๑) ให'ใช'บ'านเลขที่และเลขรหัสประจําบ'านที่ได'กําหนดไว'เดิมตอไป
(๒) ให'นายทะเบียนแก'ไขเฉพาะรายการ “หมูที่… ”ในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'าน
ฉบับเจ'าบ'านให'ตรงกับ “หมูที่” ที่ได'ประกาศจัดตั้ง
การเปลี่ยนแปลงเขตตําบล
(๑) โอนหมูบ'านทั้งหมูบ'านจากตําบลหนึ่งไปขึ้นการปกครองกับอีกตําบลหนึ่ง หรือ
การจัดตั้งตําบลขึ้นใหม ให'นายทะเบียนแก'ไขเฉพาะรายการ หมูที่และตําบลในทะเบียนบ'านและสําเนา
ทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านเทานั้น
(๒) โอนหมูบ'านเพียงบางสวนของตําบลหนึ่งไปขึ้นการปกครองกับอีกตําบลหนึ่ง
ให'นายทะเบียนแก'ไขเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงไปให'ถูกต'องตามสภาพความเปนจริง
การจัดตั้งสํานักทะเบียนขึ้นใหมหรือการเปลี่ยนเขตสํานักทะเบียน ให'ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ให'สํานักทะเบียนเดิมจัดทําบัญชีเอกสารมอบทะเบียนบ'านให'สํานักทะเบียนใหม
พร'อมทั้งหลักฐานทะเบียนราษฎรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข'อง
(๒) สํานักทะเบียนใหมแก'ไขรายการของบ'านในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'าน
ฉบับเจ'าบ'านให'ถูกต'องตามสภาพความเปนจริง
การแก'ไขรายการของบ'านในทะเบียนบ'านในกรณีดังกลาวข'างต'น ให'นายทะเบียนจัดทํา
รายงานการแก'ไขตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๙)
ข'อ ๓๘ กรณีที่นายทะเบียนเห็นสมควรที่จะให'มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ'านเลขที่
ในเขตสํานักทะเบียนทั้งหมดหรือบางสวน ก็ให'ดําเนินการได'โดยดําเนินการ ดังนี้
(๑) ประกาศให'ราษฎรหรือเจ'าบ'านในเขตที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ'านเลขที่
ให'ทราบกอนไมน'อยกวา ๑๕ วัน
(๒) จัดทําแผนผังของบริเวณที่จะดําเนินการโดยสังเขป
(๓) กําหนดบ'านเลขที่ขึ้นใหม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบวาด'วยการกําหนดบ'านเลขที่
(๔) แก'ไขเปลี่ยนแปลงบ'านเลขที่ในทะเบียนบ'านและแจ'งเจ'าบ'านให'นําสําเนาทะเบียนบ'าน
ฉบับเจ'าบ'านมาแก'ไขให'ถูกต'อง

- 195 (๕) รายงานการแก'ไขตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๙)
(๖) แจ'งให'สวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวข'อง เชน ไปรษณีย0 การประปาหรือการไฟฟ‡า
เปนต'น เพื่อเปนการประสานตอไป
ข'อ ๓๙ กรณีมีบ'านเลขที่ซ้ํากัน ให'นายทะเบียนกําหนดบ'านเลขที่ให'ใหม โดยดําเนินการดังนี้
(๑) ให'ตรวจสอบและสอบสวนข'อเท็จจริงวาบ'านหลังใดได'บ'านเลขที่นั้นมากอน ทั้งนี้
ให'ถือวาบ'านเลขที่ที่กําหนดให'กอนเปนบ'านเลขที่ที่ถูกต'อง เว'นแตนายทะเบียนจะเห็นสมควรกําหนด
บ'านเลขที่ให'ใหมก็ให'ดําเนินการได'
(๒) ในการกําหนดบ'านเลขที่ให'ใหมแกบ'านหลังที่ซ้ํา ให'ถือปฏิบัติเชนเดียวกับการขอ
บ'านเลขที่ใหมโดยอนุโลม โดยไมต'องให'เจ'าบ'านแจ'ง
(๓) แจ'งเจ'าบ'านทราบและให'นําสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านมาแก'ไขให'ถูกต'องตรงกัน
(๔) รายงานการกําหนดบ'านเลขที่ตาม (๒) ตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๘)
สวนที่ ๓
การจัดทําทะเบียนราษฎร
ตอนที่ ๑
ทะเบียนบ'าน
ข'อ ๔๐ เมื่อนายทะเบียนกําหนดบ'านเลขที่ให'บ'านหลังใดแล'ว ให'ดําเนินการดังนี้
(๑) จัดทําทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านสําหรับบ'านหลังนั้น
(๒) กําหนดเลขรหัสประจําบ'าน
(๓) มอบสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านให'แกเจ'าบ'านพร'อมลงลายมือชื่อผู'มอบและ
ผู'รับมอบไว'เปนหลักฐาน
ข'อ ๔๑ กรณีทะเบียนบ'านของสํานักทะเบียนสูญหาย ให'นายทะเบียนดําเนินการดังนี้
(๑) แจ'งความลงบันทึกประจําวันไว'เปนหลักฐาน
(๒) ขอตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนกลาง เมื่อได'รับแจ'งแล'วให'จัดทําทะเบียนบ'านและ
บันทึกรายการในชองบันทึกในทะเบียนบ'านที่จัดทําขึ้นใหมวา “แทนฉบับเดิมที่สูญหาย” พร'อมลงลายมือ
ชื่อและวันเดือนป|ที่จัดทําไว'
ข'อ ๔๒ กรณีทะเบียนบ'านของสํานักทะเบียนชํารุดในสาระสําคัญ ให'นายทะเบียน
ดําเนินการดังนี้
(๑) จัดทําทะเบียนบ'านขึ้นใหม โดยลงรายการให'ถูกต'องตรงกันกับทะเบียนบ'านฉบับเดิม
ที่ชํารุดทุกรายการ
(๒) ให'ลงรายการในชองบันทึกในทะเบียนบ'านที่จัดทําขึ้นใหมวา “แทนฉบับเดิมที่ชํารุด”
พร'อมลงลายมือชื่อและวันเดือนป|ที่จัดทําไว'
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(๑) ให'เจ'าบ'านแจ'งความลงบันทึกประจําวันและคัดสําเนาเปนหลักฐานประกอบการแจ'ง
(๒) จัดทําสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านขึ้นใหม และให'ลงรายการในชองบันทึก
ในสําเนาทะเบียนบ'านที่จัดทําขึ้นใหมวา “แทนฉบับเดิมที่สูญหาย”
(๓) เรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับรองสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
หากเปนกรณีที่สําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านชํารุดในสาระสําคัญ ก็ให'ดําเนินการ
ตาม (๒) - (๓) โดยอนุโลม
ข'อ ๔๔ ทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) ใช'ลงรายการของคนที่มีสัญชาติไทยและคนตางด'าว
ที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางด'าวเทานั้น
ข'อ ๔๕ ทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) ใช'ลงรายการของคนที่เข'าเมืองโดยชอบด'วยกฎหมาย
แตอยูในลักษณะชั่วคราวหรือเข'าเมืองโดยไมชอบด'วยกฎหมายตามกฎหมายวาด'วยคนเข'าเมือง
ตอนที่ ๒
ทะเบียนบ'านกลาง
ข'อ ๔๖ ทะเบียนบ'านกลางมิใชทะเบียนบ'าน แตเปนทะเบียนที่ใช'สําหรับลงรายการบุคคล
ที่ไมอาจมีชื่อในทะเบียนบ'านได'
ให'สํานักทะเบียนทุกแหงจัดทําทะเบียนบ'านกลางของสํานักทะเบียนไว'
กรณีที่สํานักทะเบียนมีความประสงค0จะจัดทําทะเบียนบ'านกลางของสํานักทะเบียน
โดยแยกออกเปนทะเบียนบ'านกลางของแตละตําบลหรือแขวงหรือพื้นที่ที่นายทะเบียนกําหนดให'ขออนุมัติ
สํานักทะเบียนกลางกอน
ข'อ ๔๗ ให'กําหนดเลขรหัสประจําบ'านในทะเบียนบ'านกลางแหงละ ๑ รหัส
ข'อ ๔๘ บุคคลที่มีรายการในทะเบียนบ'านกลางไมมีสิทธิ์ยื่นคําร'องขอคัด และให'นายทะเบียน
รับรองสําเนารายการเพื่อนําไปอ'างอิงหรือใช'สิทธิตาง ๆ เหมือนทะเบียนบ'านได' เว'นแตเปนการคัดและรับรอง
เพื่อนําไปประกอบหลักฐานในการปฏิบัติหน'าที่ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ข'อ ๔๙ แบบพิมพ0ทะเบียนบ'านกลางให'ใช'แบบพิมพ0ดังตอไปนี้
คนที่มีสัญชาติไทยและคนตางด'าวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางด'าว ให'ใช'แบบพิมพ0
ทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔)
คนตางด'าวที่เข'าเมืองโดยชอบด'วยกฎหมายแตอยูในลักษณะชั่วคราว หรือเข'าเมืองโดยไมชอบ
ด'วยกฎหมายตามกฎหมายวาด'วยคนเข'าเมือง ให'ใช'แบบพิมพ0ทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓)
ให'เขียนหรือประทับคําวา “ทะเบียนบ'านกลาง” ใต'คําวาทะเบียนบ'านในแบบพิมพ0ทะเบียน
บ'านที่นํามาใช'เปนทะเบียนบ'านกลาง
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ทะเบียนคนเกิด
ข'อ ๕๐ เมื่อนายทะเบียนผู'รับแจ'งได'รับแจ'งการเกิด ให'แนะนําผู'แจ'งแจ'งชื่อคนเกิดพร'อมกับ
การแจ'งการเกิด และพิจารณาด'วยวาชื่อที่แจ'งนั้นถูกต'องตามหลักการการตั้งชื่อบุคคลหรือไม ถ'ายังไมถูกต'อง
ก็แนะนําให'ตั้งชื่อเสียใหมให'ถูกต'อง
ข'อ ๕๑ การรับแจ'งการเกิด กรณีที่ผู'แจ'งไมมีหลักฐานหรือไมสามารถแสดงหลักฐาน
ประกอบการแจ'งได' ให'นายทะเบียนบันทึกถึงสาเหตุหรือความจําเปนไว' และอาจสอบสวนข'อเท็จจริงเพิ่มเติม
เพื่อให'ได'รายละเอียดหรือข'อเท็จจริงประกอบการออกสูติบัตรให'มากที่สุด
ข'อ ๕๒ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นได'รับแจ'งวาคนมีสัญชาติไทย
เกิดในบ'านให'ดําเนินการดังนี้
(๑) เรียกสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านและบัตรประจําตัวของผู'แจ'ง หรือบัตรประจําตัว
บิดามารดา (ถ'ามี) หนังสือรับรองการเกิด (ถ'ามี) แล'วตรวจสอบกับทะเบียนบ'าน
(๒) ลงรายการในสูติบัตร ทั้ง ๓ ตอน
(๓) เพิ่มชื่อในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน
(๔) มอบสูติบัตร ตอนที่ ๑ และหลักฐานประกอบการแจ'งคืนให'ผู'แจ'ง
(๕) สูติบัตร ตอนที่ ๒ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๑)
(๖) สูติบัตร ตอนที่ ๓ สงหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่
กรณีแจ'งตอนายทะเบียนผู'รบั แจ'งผู'ซึ่งผู'อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ให'ดําเนินการ ดังนี้
(๑) รับแจ'งตามแบบพิมพ0ที่กําหนดในข'อ ๑๓๔ (๓)
(๒) ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑)
(๓) รวบรวมหลักฐานสงให'นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตอไป
(๔) นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๒) - (๖)
ข'อ ๕๓ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นได'รับแจ'งวาคนไมมีสัญชาติไทย
เกิดในบ'าน ให'ดําเนินการตามข'อ ๕๒ วรรคหนึ่ง (๑) - (๖) เว'นแตการเพิ่มชื่อคนเกิดให'เพิ่มชื่อในทะเบียนบ'าน
(ท.ร. ๑๓) ของบ'านที่มีคนเกิด
ข'อ ๕๔ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นได'รับแจ'งวาคนมีสัญชาติไทย
เกิดนอกบ'าน ให'ดําเนินการดังนี้
(๑) เรียกบัตรประจําตัวของผู'แจ'ง บัตรประจําตัวของบิดามารดา (ถ'ามี)
(๒) ลงรายการในสูติบัตร ทั้ง ๓ ตอน
(๓) เพิ่มชื่อในทะเบียนบ'านกลางของสํานักทะเบียน
(๔) มอบสูติบัตร ตอนที่ ๑ และหลักฐานประกอบการแจ'งคืนให'ผู'แจ'ง
(๕) สูติบัตร ตอนที่ ๒ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๑)
(๖) สูติบัตร ตอนที่ ๓ สงหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

- 198 (๗) แนะนําให'ผู'แจ'งดําเนินการแจ'งการย'ายที่อยูคนเกิดใหมไปยังภูมิลําเนาที่อยูอาศัยตอไป
กรณีแจ'งตอนายทะเบียนผู'รบั แจ'งผู'ซึ่งผู'อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ให'ดําเนินการดังนี้
(๑) รับแจ'งตามแบบพิมพ0ที่กําหนดในข'อ ๑๓๔ (๓)
(๒) ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑)
(๓) รวบรวมหลักฐานสงให'นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตอไป
(๔) นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๒) - (๗)
ข'อ ๕๕ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นได'รับแจ'งวาคนไมมีสัญชาติไทย
เกิดนอกบ'าน ให'ดําเนินการตามข'อ ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) - (๗) กรณีบิดาหรือมารดามีชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓)
ให'แนะนําผู'แจ'งดําเนินการแจ'งการย'ายที่อยูคนเกิดใหมไปยังภูมิลําเนาที่อยูอาศัยของบิดาหรือมารดา
ข'อ ๕๖ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นได'รบั แจ'งวามีคนเกิดในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาล ให'ดําเนินการตามข'อ ๕๒ วรรคหนึ่ง (๑) - (๖) เว'นแตการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ'านให'ดําเนินการ
ดังนี้
คนในท'องที่ ให'เพิ่มชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) หรือทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) ของบิดา
มารดา หากบิดามารดาไมมีชื่อในทะเบียนบ'าน ให'เพิ่มชื่อในทะเบียนบ'านกลางของสํานักทะเบียน
คนตางท'องที่ ให'เพิ่มชื่อในทะเบียนบ'านกลาง (ท.ร. ๑๔) หรือทะเบียนบ'านกลาง (ท.ร. ๑๓)
ของสํานักทะเบียน แล'วแตกรณี แล'วให'แนะนําผู'แจ'งดําเนินการแจ'งการย'ายที่อยูคนเกิดใหมไปยังภูมิลําเนา
ที่อยูอาศัยตอไป
ข'อ ๕๗ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นได'รับแจ'งการแจ'งเกิดเกินกําหนด
ของคนมีสัญชาติไทย ให'ดําเนินการ ดังนี้
(๑) เปรียบเทียบคดีความผิด
(๒) ตรวจสอบหลักฐานของผู'แจ'ง สําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน บัตรประจําตัวบิดา
มารดา (ถ'ามี) หนังสือรับรองการเกิด (ถ'ามี)
(๓) สอบสวนผู'แจ'ง บิดา มารดา ให'ทราบสาเหตุที่ไมแจ'งการเกิดภายในกําหนด กรณีบิดา
หรือมารดาไมอาจมาให'ถ'อยคําในการสอบสวนได'ไมวาจะด'วยกรณีใด ให'นายทะเบียนบันทึกถึงสาเหตุ
ดังกลาวด'วย
(๔) รวบรวมหลักฐานและเลขคดีพร'อมด'วยความเห็นของนายทะเบียนเสนอนายอําเภอท'องที่
พิจารณา
(๕) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแล'ว ให'นายทะเบียนดําเนินการตามระเบียบวาด'วย
การรับแจ'งการเกิดตามข'อ ๕๒ หรือข'อ ๕๔ แล'วแตกรณี
ข'อ ๕๘ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นได'รับแจ'งการเกิดเกินกําหนด
สําหรับคนที่ไมมีสัญชาติไทย ให'ดําเนินการตามข'อ ๕๗ เว'นแตการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ'านให'ดําเนินการ
ตาม ข'อ ๕๓ หรือข'อ ๕๕ แล'วแตกรณี
ข'อ ๕๙ เด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กออนซึ่งถูกทอดทิ้ง เมื่อพนักงานฝ:ายปกครองหรือ
ตํารวจได'รับตัวเด็กไว' ให'บันทึกการรับตัวเด็กตามแบบบันทึกแจ'งความ แล'วแตกรณี ไว'เปนหลักฐานแล'วให'
สงตัวเด็กพร'อมหลักฐานการบันทึกการรับตัวเด็กให'เจ'าหน'าที่ประชาสงเคราะห0แหงท'องที่
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อําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นแหงท'องที่ที่สถานสงเคราะห0ตั้งอยู และให'นายทะเบียนดําเนินการ ดังนี้
(๑) เรียกบัตรประจําตัวผู'แจ'ง สําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านของสถานสงเคราะห0และ
บันทึกการรับตัวเด็ก
(๒) สอบสวนผู'แจ'งและผู'ปกครองสถานสงเคราะห0ให'ได'รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กให'มากที่สุด
(๓) รวบรวมหลักฐานพร'อมด'วยความเห็นของนายทะเบียนเสนอนายอําเภอท'องที่พิจารณา
(๔) เมื่อนายอําเภอท'องที่พิจารณาอนุมัติแล'ว ให'นายทะเบียนดําเนินการตามระเบียบ
วาด'วยการรับแจ'งเกิดตามข'อ ๕๒
ข'อ ๖๐ การแจ'งเกิดตามข'อ ๕๙ ให'นายทะเบียนลงรายการของเด็กตามข'อเท็จจริงเทาที่
สามารถจะทราบได' รายการใดไมทราบให'ทําเครื่องหมาย “– ” ไว'
ตอนที่ ๔
ทะเบียนคนตาย
ข'อ ๖๑ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่น ได'รับแจ'งวามีคนในท'องที่ตาย
ในบ'าน ให'ดําเนินการ ดังนี้
(๑) เรียกและตรวจสอบบัตรประจําตัวของผู'แจ'ง หนังสือรับรองการตาย (ถ'ามี) สําเนา
ทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคล (ถ'ามี)
(๒) ลงรายการในมรณบัตร ทั้ง ๓ ตอน
(๓) จําหนายรายการคนตายในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน โดย
ประทับคําวา “ตาย” สีแดงไว'หน'ารายการคนตาย
(๔) มอบมรณบัตร ตอนที่ ๑ และหลักฐานประกอบการแจ'งคืนให'ผู'แจ'ง
(๕) มรณบัตร ตอนที่ ๒ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๒)
(๖) มรณบัตร ตอนที่ ๓ สงหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่
กรณีแจ'งตอนายทะเบียนผู'รับแจ'งผู'ซึ่งผู'อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ให'ดําเนินการ
ดังนี้
(๑) รับแจ'งตามแบบพิมพ0ที่กําหนดในข'อ ๑๓๔ (๘)
(๒) ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) และมอบหลักฐานการรับแจ'งให'แกผู'แจ'งไว'
(๓) นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๒) - (๖)
ข'อ ๖๒ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่น ได'รับแจ'งวามีคนตางท'องที่ตาย
ในบ'าน ให'ดําเนินการดังนี้
(๑) ดําเนินการตามข'อ ๖๑ และให'ระบุในมรณบัตรด'านบนซ'ายวา “คนตางท'องที่”
(๒) สงมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังสํานักทะเบียนที่คนตายมีชื่อในทะเบียนบ'าน
(๓) เมื่อได'รับตอบรับมรณบัตร ตอนที่ ๒ จากสํานักทะเบียนกลางแล'ว จึงจะจัดสงมรณ
บัตร ตอนที่ ๓ ไปยังหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

- 200 (๔) กรณีไมทราบวาคนตายมีชื่อในทะเบียนบ'านของสํานักทะเบียนใดให'สงมรณบัตร
ตอนที่ ๒ ไปยังสํานักทะเบียนกลางเพื่อดําเนินการตอไป
เมื่อสํานักทะเบียนที่คนตายมีชื่อในทะเบียนบ'านได'รับมรณบัตร ตอนที่ ๒ ให'ดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบรายการคนที่ตายกับทะเบียนบ'าน หากพบวาการลงรายการในมรณบัตร
ตอนที่ ๒ ยังไมครบถ'วนหรือไมถูกต'องให'ลงรายการเพิ่มเติมหรือแก'ไขให'ถูกต'อง
(๒) จําหนายรายการคนตายในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน
(๓) สงมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังสํานักทะเบียนกลางตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๒)
(๔) กรณีที่เจ'าบ'านนํามรณบัตร ตอนที่ ๑ มายื่นขอจําหนายรายการคนตายในทะเบียน
บ'านให'ดําเนินการตาม (๑) - (๒) โดยอนุโลม
ข'อ ๖๓ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่น ได'รับแจ'งวามีคนตายนอกบ'าน
ให'ดําเนินการตามข'อ ๖๑ หรือข'อ ๖๒ แล'วแตกรณี
ข'อ ๖๔ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่น ได'รับแจ'งการตายของคนที่
ไมมีชื่อในทะเบียนบ'านหรือไมทราบภูมิลําเนาในทะเบียนบ'าน ให'สงมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังสํานักทะเบียนกลาง
เพื่อดําเนินการตอไป
กรณีที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'านกลาง ให'จําหนายในทะเบียนบ'านกลาง
ของสํานักทะเบียน
ข'อ ๖๕ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่น ได'รับแจ'งวามีคนตายและ
ไมทราบวาคนตายเปนใคร ให'ออกใบรับแจ'งการตายให'ผู'แจ'งโดยรอการออกมรณบัตรไว'จนกวาจะทราบวา
ผู'ตายเปนใครจึงจะดําเนินการออกมรณบัตรตอไป โดยถือปฏิบัติตามระเบียบวาด'วยการรับแจ'งการตาย
ข'อ ๖๖ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่น ได'รับแจ'งโดยมีเหตุเชื่อวามีการ
ตายแตยังไมพบศพ ให'ดําเนินการดังนี้
(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานของผู'แจ'ง
(๒) สอบสวนให'ทราบถึงมูลเหตุที่เชื่อวาได'มีการตายของบุคคล
(๓) ออกหลักฐานใบรับแจ'งการตายมอบให'ผู'แจ'ง
(๔) กรณีบุคคลดังกลาวมีชื่อในทะเบียนบ'านในเขตสํานักทะเบียน ให'หมายเหตุการ
จําหนายในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านวา “รับแจ'งการตายไว' แตยังไมพบศพ”
ถ'าตางสํานักทะเบียนให'แจ'งเปนหนังสือไปยังสํานักทะเบียนที่บุคคลดังกลาวมีชื่อในทะเบียนบ'านเพื่อดําเนินการ
ตอไป
(๕) รายงานการจําหนายตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๔) หากไมทราบที่อยูให'หมาย
เหตุในหลักฐานการรายงานด'วย
ข'อ ๖๗ กรณีไมทราบท'องที่ที่ตาย ให'นายทะเบียนผู'รับแจ'งแหงท'องที่ที่พบศพหรือ
แหงท'องที่ที่มีมูลเหตุเชื่อวามีการตายเปนผู'รับแจ'งการตาย

- 201 ข'อ ๖๘ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่น ได'รับแจ'งวามีคนตายโดยมีเหตุ
อันควรสงสัยวาตายด'วยโรคติดตออันตรายหรือตายโดยผิดธรรมชาติ ให'ออกใบรับแจ'งการตายเปนหลักฐาน
ให'แกผู'แจ'ง และรีบแจ'งไปยังพนักงานผู'มีหน'าที่ตามกฎหมายวาด'วยโรคติดตออันตรายหรือพนักงานฝ:ายปกครอง
หรือตํารวจ จนกวาจะได'รับความเห็นชอบจากเจ'าพนักงานดังกลาวจึงจะออกมรณบัตรให'
ข'อ ๖๙ เมื่อนายทะเบียนผู'รับแจ'งได'รับแจ'งการตาย ให'สอบถามรายละเอียดจากผู'แจ'ง
วาศพจะเก็บ ฝ=ง เผา ทําลาย หรือย'ายศพ ณ สถานที่ใด เมื่อใด แล'วให'ลงรายการในใบรับแจ'งการตายหรือม
รณบัตร แล'วแตกรณี และให'ใช'เอกสารดังกลาวเปนหลักฐานแหงการอนุญาตในการเก็บ ฝ=ง เผา ทําลาย
หรือย'ายศพ
หากจะเปลี่ยนแปลงการจัดการศพผิดไปจากที่แจ'งไว'เดิม ถ'าศพนั้นอยูในท'องที่ใดให'แจ'ง
ขออนุญาตตอนายทะเบียนผู'รับแจ'งแหงท'องที่นั้น โดยให'เรียกมรณบัตรหรือใบรับแจ'งการตายจากผู'แจ'ง
แล'วบันทึกการอนุญาตไว'
ข'อ ๗๐ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นได'รับแจ'งการตายเกินกําหนด
ให'ดําเนินการดังนี้
กรณีคนในท'องที่
(๑) เปรียบเทียบคดีความผิด
(๒) เรียกและตรวจสอบบัตรประจําตัวของผู'แจ'ง หนังสือรับรองการตาย (ถ'ามี) สําเนา
ทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคล (ถ'ามี)
(๓) สอบสวนผู'แจ'งให'ทราบถึงสาเหตุที่ไมแจ'งการตายภายในกําหนด และพยานผู'รู'เห็นการตาย
(๔) ลงรายการในมรณบัตรทั้ง ๓ ตอน และให'ระบุในมรณบัตรด'านบนซ'ายวา “เกินกําหนด”
(๕) จําหนายรายการคนตายในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน
โดยประทับคําวา “ตาย” สีแดง ไว'หน'ารายการคนตาย
(๖) มอบมรณบัตร ตอนที่ ๑ พร'อมหลักฐานประกอบการแจ'งคืนให'ผู'แจ'ง
(๗) มรณบัตร ตอนที่ ๒ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๒)
(๘) มรณบัตร ตอนที่ ๓ สงหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่
กรณีคนตางท'องที่
(๑) ให'ดําเนินการตามวรรคสอง โดยอนุโลม เว'นแตการจําหนายรายการคนตายในทะเบียนบ'าน
(๒) สงมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังสํานักทะเบียนที่คนตายมีชื่อในทะเบียนบ'านเพื่อจําหนายตอไป
(๓) กรณีไมทราบวาคนตายมีชอื่ ในทะเบียนบ'านของสํานักทะเบียนใดให'สงมรณบัตร ตอนที่ ๒
ไปยังสํานักทะเบียนกลางเพื่อดําเนินการตอไป
ข'อ ๗๑ การรับแจ'งการตายของบุคคลตางด'าวที่เข'าเมืองโดยชอบด'วยกฎหมายแตอยูใน
ลักษณะชั่วคราว หรือเข'าเมืองโดยไมชอบด'วยกฎหมายตามกฎหมายวาด'วยคนเข'าเมืองรวมทั้งบุตรของบุคคล
ดังกลาว ให'ปฏิบัติเชนเดียวกับบุคคลสัญชาติไทยหรือบุคคลตางด'าวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางด'าวโดยอนุโลม

- 202 ตอนที่ ๕
การย'ายที่อยู
ข'อ ๗๒ ให'นายทะเบียนผู'รับแจ'งรับแจ'งการย'ายออกเฉพาะบุคคลที่มีชื่อและรายการ
ในทะเบียนบ'าน หรือทะเบียนบ'านกลางเทานั้น
ข'อ ๗๓ ให'นายทะเบียนผู'รับแจ'งรับแจ'งการย'ายเข'าตามหลักฐานการย'ายที่อยู
ที่นายทะเบียนออกให'
ข'อ ๗๔ ห'ามมิให'นายทะเบียนผู'รับแจ'งรับแจ'งการย'ายที่อยูปลายทางสําหรับบุคคลที่มีชื่อ
และรายการในทะเบียนบ'านกลาง
ข'อ ๗๕ การรับแจ'งย'ายเข'า หากรายการที่อยูที่แจ'งย'ายเข'าผิดไปจากที่ระบุไว'ในใบแจ'ง
การย'ายที่อยู เชน บ'านเลขที่ ถนน หมูที่ อําเภอ หรือจังหวัด เปนต'น ให'นายทะเบียนแหงท'องที่ที่ผู'แจ'งย'าย
เข'าไปอยูดําเนินการแก'ไขให'ถูกต'องตามความเปนจริง โดยให'ขีดฆารายการเดิมที่ต'องแก'ไขแล'วลงรายการ
ที่อยูใหมด'วยหมึกสีแดงพร'อมทั้งลงลายมือชื่อนายทะเบียนกํากับไว'
ข'อ ๗๖ ใบแจ'งการย'ายที่อยูที่ลงรายการวันเดือนป|เกิดหรือสัญชาติผิดไปจากทะเบียนบ'าน
ให'นายทะเบียนแหงท'องที่ที่ออกใบแจ'งการย'ายที่อยูยกเลิกใบแจ'งการย'ายที่อยูฉบับดังกลาวและออกให'ใหม
ข'อ ๗๗ ในการรับแจ'งย'ายเข'า หากพบวารายการบุคคลในใบแจ'งการย'ายที่อยูผิดพลาด
ให'รับแจ'งย'ายเข'าไว'กอนและมีหนังสือตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนต'นทาง เมื่อได'รับแจ'งแล'วให'แก'ไข
ในทะเบียนบ'านและใบแจ'งการย'ายที่อยูให'ถูกต'องตอไป โดยไมต'องให'ผู'แจ'งยื่นคําร'องขอ
ข'อ ๗๘ คนตางด'าวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางด'าวแจ'งการย'ายที่อยู ให'นายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท'องถิ่นแนะนําให'บุคคลดังกลาวแจ'งย'ายใบสําคัญประจําตัวคนตางด'าวตอนายทะเบียน
คนตางด'าวท'องที่ด'วย
การย'ายออก
ข'อ ๗๙ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นได'รับแจ'งการแจ'งการย'ายออก
ให'ดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบหลักฐานของผู'แจ'ง
(๒) เรียกสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านที่จะแจ'งย'ายออก แล'วตรวจสอบรายการบุคคล
ที่จะแจ'งย'ายออก
(๓) ลงรายการในใบแจ'งการย'ายที่อยู ๓ ตอน
(๔) จําหนายรายการคนย'ายออกในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน
โดยประทับ คําวา “ย'าย” สีน้ําเงิน ไว'หน'ารายการคนย'ายออก
(๕) มอบใบแจ'งการย'ายที่อยู ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ พร'อมหลักฐานการแจ'งคืนให'ผู'แจ'ง
(๖) ใบแจ'งการย'ายที่อยู ตอนที่ ๓ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๓)

- 203 กรณีแจ'งตอนายทะเบียนผู'รบั แจ'งผู'ซึ่งผู'อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ให'ดําเนินการดังนี้
(๑) รับแจ'งตามแบบพิมพ0ที่กําหนดในข'อ ๑๓๔ (๑๑)
(๒) ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) - (๒) และมอบหลักฐานการรับแจ'งให'แกผู'แจ'งไว'
(๓) นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๓) - (๖)
ข'อ ๘๐ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นได'รับการตอบรับการแจ'งการย'ายเข'า
จากสํานักทะเบียนปลายทางแล'ว ให'ดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบรายการบ'านที่แจ'งย'ายเข'าในใบแจ'งการย'ายที่อยูกับทะเบียนบ'านในชองย'าย
ออกไปที่ให'ถูกต'องตรงกัน แล'วลงลายมือชื่อพร'อมวันเดือนป|กํากับไว'ในทะเบียนบ'าน
(๒) กรณีการตอบรับการแจ'งการย'ายเข'าผิดไปจากที่แจ'งไว'เดิม ให'แก'ไขรายการย'ายที่อยู
ในทะเบียนบ'านในชองย'ายออกไปที่ให'ถูกต'องตรงกัน แล'วลงลายมือชื่อพร'อมวันเดือนป|กํากับไว'ในทะเบียนบ'าน
ข'อ ๘๑ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นได'รับแจ'งการย'ายออกโดยไมทราบ
ที่อยูของคนที่มีชื่อในทะเบียนบ'าน ให'ดําเนินการดังนี้
(๑) สอบสวนผู'แจ'งให'ได'ข'อเท็จจริงวาบุคคลดังกลาวได'ออกจากบ'านไปอยูที่อื่นเกินกวา
หนึ่งร'อยแปดสิบวันและไมทราบวาบุคคลดังกลาวไปอยูที่ใด
(๒) ดําเนินการแจ'งการย'ายออกตามข'อ ๗๙ โดยอนุโลม
(๓) เพิ่มชื่อบุคคลดังกลาวในทะเบียนบ'านกลางของสํานักทะเบียน
(๔) ใบแจ'งการย'ายที่อยู ตอนที่ ๑ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๓)
กรณีคนมีชื่อในทะเบียนบ'านโดยเจ'าบ'านไมทราบวาบุคคลดังกลาวเปนใคร ให'ดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง (๑) - (๔)
ข'อ ๘๒ กรณีบ'านรื้อถอนตามข'อ ๓๔ การแจ'งย'ายรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน
ให'นายทะเบียนดําเนินการตามข'อ ๗๙
กรณีบ'านถูกทําลายจนหมดสภาพบ'านตามข'อ ๓๕ การแจ'งย'ายรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน
ให'นายทะเบียนดําเนินการตามข'อ ๘๑
ข'อ ๘๓ เมื่อมีการแจ'งการย'ายออกไปแล'ว ภายหลังบุคคลดังกลาวได'ขอแจ'งย'ายกลับที่
เดิมโดยยังมิได'แจ'งย'ายเข'า ให'นายทะเบียนผู'รับแจ'งดําเนินการดังนี้
(๑) เรียกใบแจ'งการย'ายที่อยูคืนและตรวจสอบความถูกต'องของใบแจ'งการย'ายที่อยู
(๒) แก'ไขรายการในใบแจ'งการย'ายที่อยูในชองไปอยูที่โดยระบุคําวา “กลับที่เดิม”
(๓) ใบแจ'งการย'ายที่อยู ตอนที่ ๑ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๓)
ข'อ ๘๔ กรณีที่มีการแจ'งการย'ายออกและแจ'งการย'ายเข'าในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน
ให'ปฏิบัติตามระเบียบวาด'วยการแจ'งย'ายออกและการแจ'งย'ายเข'า ยกเว'นการรายงานให'สงเฉพาะใบแจ'ง
การย'ายที่อยู ตอนที่ ๑ รายงานไปยังสํานักทะเบียนกลางตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๓)
ข'อ ๘๕ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่น ได'รับแจ'งการย'ายออกจาก
ทะเบียนบ'านกลาง ให'ดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงให'เห็นวาผู'ขอแจ'งย'ายเปนบุคคลคนเดียวกันกับบุคคล
ที่มีชื่อและรายการในทะเบียนบ'านกลาง
(๒) ดําเนินการแจ'งการย'ายออกตามข'อ ๗๙

- 204 กรณีบุคคลที่มีชื่อและรายการในทะเบียนบ'านกลางเปนผู'เยาว0ให'บิดาหรือมารดาหรือ
ผู'ปกครองเปนผู'แจ'งการย'ายออก
ข'อ ๘๖ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นแหงท'องที่ที่ทหารกองประจําการ
มีชื่อในทะเบียนบ'าน ได'รับแจ'งจากหนวยทหารขอแจ'งย'ายที่อยูของบุคคลที่เข'ารับราชการเปนทหารกองประจําการ
ให'แจ'งเจ'าบ'านมาดําเนินการแจ'งการย'ายออกโดยถือปฏิบัติตามข'อ ๗๙
กรณีเจ'าบ'านไมมาดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให'แจ'งหนวยทหารเพื่อให'แจ'งทหารกองประจําการ
ผู'นั้นดําเนินการแจ'งการย'ายที่อยูปลายทางตอไป
ข'อ ๘๗ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่น ได'รบั แจ'งการย'ายออกของบุคคล
ที่เดินทางไปตางประเทศ ให'ดําเนินการดังนี้
(๑) ดําเนินการแจ'งการย'ายออกตามข'อ ๗๙ โดยอนุโลม โดยให'หมายเหตุในใบแจ'งการ
ย'ายที่อยูในชองย'ายไปที่วา “ไปประเทศ… ”
(๒) ให'เพิ่มชื่อบุคคลดังกลาวในทะเบียนบ'านกลางของสํานักทะเบียนและบันทึก
ในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านวา “ทะเบียนบ'านกลางลําดับที่… ”
(๓) ใบแจ'งการย'ายที่อยู ตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓ เก็บไว'เปนหลักฐาน
(๔) ใบแจ'งการย'ายที่อยู ตอนที่ ๑ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๓)
กรณีที่บุคคลดังกลาวเดินทางกลับจากตางประเทศ ให'นายทะเบียนดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบหลักฐานของผู'แจ'ง
(๒) ให'ตรวจสอบรายการผู'ขอแจ'งย'ายจากทะเบียนบ'านกลางและใบแจ'งการย'ายที่อยู
ตอนที่ ๒ หรือใบแจ'งการย'ายที่อยู ตอนที่ ๓ (ถ'ามี)
(๓) ดําเนินการรับแจ'งย'ายออกจากทะเบียนบ'านกลางตามระเบียบวาด'วยการแจ'งย'ายตอไป
ข'อ ๘๘ กรณีที่มีการแจ'งการย'ายที่อยูออกจากทะเบียนบ'านแล'ว แตผู'ย'ายที่อยูถึงแกความตาย
กอนที่จะนําหลักฐานไปแจ'งย'ายเข'า ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นดําเนินการดังนี้
(๑) ให'ระงับการรับแจ'งการย'ายเข'า
(๒) ให'สํานักทะเบียนแหงท'องที่ที่ผู'ย'ายที่อยูถึงแกความตายรับแจ'งการตายตามระเบียบ
และสงมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังสํานักทะเบียนที่ออกใบแจ'งการย'ายที่อยู กรณีที่ไมทราบให'จัดสงไปยัง
สํานักทะเบียนกลาง
(๓) ให'สํานักทะเบียนที่ออกใบแจ'งการย'ายที่อยูหมายเหตุเพิ่มเติมในทะเบียนบ'านวา
“ถึงแกความตายกอนแจ'งย'ายเข'า ตามมรณบัตร… ”กรณีผู'มีสวนได'เสียนํามรณบัตร ตอนที่ ๑ มาแสดง
เปนหลักฐานก็ให'ดําเนินการหมายเหตุเชนเดียวกัน
(๔) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๓)
กรณีการแจ'งการย'ายที่อยูตามวรรคหนึ่งมีผู'ย'ายที่อยูคนอื่นที่มีชีวิตอยู ให'นําใบแจ'งการ
ย'ายที่อยูไปดําเนินการแจ'งย'ายเข'าตามระเบียบตอไป สําหรับผู'ย'ายที่อยูที่ถึงแกความตายไปแล'วให'ระงับการ
แจ'งการย'ายเข'า โดยให'หมายเหตุในใบแจ'งการย'ายที่อยูวา “บุคคลลําดับที…่ ถึงแกความตายตามมรณบัตร… ”
เมื่อสํานักทะเบียนต'นทางได'รับตอบรับการแจ'งการย'ายเข'าแล'ว ให'หมายเหตุเพิ่มเติมในทะเบียนบ'านเฉพาะ
ผู'ย'ายที่อยูที่ถึงแกความตายเชนเดียวกับวรรคหนึ่ง (๓)

- 205 การย'ายเข'า
ข'อ ๘๙ เมื่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท'องถิ่น ได'รับแจ'งการย'ายเข'าให'
ดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบหลักฐานของผู'แจ'ง
(๒) เรียกสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านที่จะแจ'งการย'ายเข'า แล'วตรวจสอบใบแจ'งการ
ย'ายที่อยูตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒
(๓) รับแจ'งการย'ายเข'า
(๔) เพิ่มชื่อในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน
(๕) มอบสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านพร'อมหลักฐานการแจ'งคืนให'ผู'แจ'ง
(๖) ใบแจ'งการย'ายที่อยู ตอนที่ ๒ ตอบรับไปยังสํานักทะเบียนต'นทางภายใน ๗ วัน
(๗) ใบแจ'งการย'ายที่อยู ตอนที่ ๑ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๓)
กรณีแจ'งตอนายทะเบียนผู'รบั แจ'งผู'ซึ่งผู'อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ให'ดําเนินการดังนี้
(๑) รับแจ'งตามแบบพิมพ0ที่กําหนดในข'อ ๑๓๔ (๑๑)
(๒) ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) - (๒)
(๓) นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๓) - (๗)
ข'อ ๙๐ เมื่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท'องถิ่น ได'รับแจ'งการย'ายที่อยูปลายทาง
ให'ดําเนินการดังนี้
สํานักทะเบียนปลายทาง
(๑) เรียกสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านพร'อมคํายินยอมเปนหนังสือของเจ'าบ'านพร'อม
บัตรประจําตัวของเจ'าบ'านที่จะย'ายเข'าไปอยูใหมจากผู'แจ'งและตรวจสอบหลักฐานของผู'แจ'ง
(๒) ลงรายการในใบแจ'งการย'ายที่อยูทั้ง ๓ ตอน และให'หมายเหตุด'านบนขวาวา
“แจ'งการย'ายที่อยูปลายทาง” โดยให'ผู'แจ'งลงลายมือชื่อในชองผู'แจ'งย'ายออกและชองผู'แจ'งย'ายเข'าสําหรับ
ชองเจ'าบ'านผู'ยินยอมให'ย'ายเข'าให'เขียนชื่อ - สกุล ตัวบรรจงไว'
(๓) เรียกเก็บคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๔) ใบแจ'งย'ายที่อยู ตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓ สงไปยังสํานักทะเบียนต'นทางที่ผู'แจ'งย'าย
มีชื่ออยูสําหรับใบแจ'งการย'ายที่อยู ตอนที่ ๑ ให'เก็บไว'
(๕) คืนหลักฐานประกอบการแจ'งให'ผู'แจ'ง
(๖) เมื่อได'รับตอบรับการแจ'งการย'ายที่อยูปลายทางจากสํานักทะเบียนต'นทางแล'ว
ให'นําใบแจ'งการย'ายที่อยู ตอนที่ ๑ มาตรวจสอบ หากผิดพลาดให'แก'ไขให'ถูกต'องตรงกัน
(๗) แจ'งผู'ย'ายที่อยูให'นําสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านมาดําเนินการเพิ่มชื่อให'ถูกต'อง
ตรงกับทะเบียนบ'านตอไป
(๘) ใบแจ'งการย'ายที่อยู ตอนที่ ๒ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๓)
สํานักทะเบียนต'นทาง
(๑) เมื่อได'รับใบแจ'งการย'ายที่อยู ตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓ ให'ตรวจสอบรายการผู'ย'ายที่อยู
กับทะเบียนบ'าน หากไมถูกต'องให'แก'ไขให'ตรงกับทะเบียนบ'าน
(๒) จําหนายรายการผู'ย'ายที่อยูในทะเบียนบ'าน
(๓) ใบแจ'งการย'ายที่อยู ตอนที่ ๒ สงไปยังสํานักทะเบียนปลายทาง
(๔) ใบแจ'งการย'ายที่อยู ตอนที่ ๓ รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๓)

- 206 (๕) แจ'งเจ'าบ'านให'นําสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านมาดําเนินการจําหนายชื่อตอไป
ข'อ ๙๑ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นได'รับแจ'งวา ใบแจ'งการย'าย
ที่อยูซึ่งได'ออกให'แกผู'แจ'งได'สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญตอนใดตอนหนึ่งหรือทั้งหมดกอนที่
จะนําไปแจ'งย'ายเข'า ให'นายทะเบียนออกใบแทนใบแจ'งการย'ายที่อยูให'ใหม โดยดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีสูญหาย ให'ผู'แจ'งดําเนินการแจ'งความและคัดสําเนาแจ'งความประกอบหลักฐาน
และให'ตรวจสอบใบแจ'งการย'ายที่อยู ตอนที่ ๒ วาได'มีการตอบรับการแจ'งย'ายเข'าหรือไม ถ'าเปนกรณีชํารุด
ให'เรียกใบแจ'งการย'ายที่อยูคืนจากผู'แจ'งแล'วแยกเก็บไว'ตางหาก
(๒) การลงรายการในใบแทนใบแจ'งการย'ายที่อยู ให'ปฏิบัติเชนเดียวกับการออกใบแจ'งการ
ย'ายที่อยูให'ใหม เว'นแตวันเดือนป|ที่ย'ายออกให'ระบุให'ตรงกับวันที่ย'ายออกตามความเปนจริง โดยให'หมายเหตุวา
“ใบแทนใบแจ'งการย'ายที่อยู”
ข'อ ๙๒ การแจ'งการย'ายที่อยูของคนที่ไมมีสัญชาติไทยที่เข'าเมืองโดยไมชอบด'วยกฎหมาย
ตามกฎหมายวาด'วยคนเข'าเมืองรวมทั้งบุตรของบุคคลดังกลาว ให'ปฏิบัติเชนเดียวกับคนที่มีสัญชาติไทยเว'น
แตถ'ามีสวนราชการหรือหนวยงานควบคุมดูแลอยู ต'องได'รับความเห็นชอบจากสวนราชการหรือหนวยงานที่
ควบคุมดูแลบุคคลดังกลาวกอนจึงจะดําเนินการตามระเบียบวาด'วยการแจ'งการย'ายที่อยูได'
สวนที่ ๔
การควบคุมทะเบียนราษฎร
ตอนที่ ๑
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข'าในทะเบียนบ'าน
ข'อ ๙๓ คนสัญชาติไทยไมมีชื่อและรายการบุคคลอยูในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) เพราะตกสํารวจ
ตรวจสอบทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙ มีความประสงค0จะขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) ให'ยื่นคําร'อง
ตามแบบพิมพ0ที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นแหงท'องที่ที่ผู'ร'องมีภูมิลําเนาอยูในป=จจุบัน
เมื่อนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'วให'ดําเนินการ ดังนี้
(๑) สอบสวนผู'ร'อง เจ'าบ'าน และบุคคลที่นาเชื่อถือ และหลักฐานอื่นเพิ่มเติม (ถ'ามี)
(๒) ให'ตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนกลาง วาผู'ร'องมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียน
บ'านแหงอื่นหรือไม
(๓) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร'อมความเห็น เสนอไปยังนายอําเภอแหงท'องที่
(๔) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแล'ว ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่น
ดําเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน พร'อมทั้งหมายเหตุในชองย'ายเข'า
มาจากวา“คําร'องที่… ลงวันที่… หรือ หนังสือที่…ลงวันที่… ” แล'วแตกรณี แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อ
และวันเดือนป|กํากับไว'
(๕) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แกผู'ได'รับอนุมัติให'เพิ่มชื่อในทะเบียนบ'านตามแบบ
พิมพ0ที่กําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๒)
(๖) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๕)

- 207 ข'อ ๙๔ คนสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) โดยอาศัยหลักฐานสูติบัตร
ใบแจ'งการย'ายที่อยู หรือทะเบียนบ'านแบบเดิมที่ไมมีเลขประจําตัวประชาชน เปนต'น ให'ยื่นคําร'องตามแบบพิมพ0
ที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นแหงท'องที่ ดังนี้
กรณีเพิ่มตามหลักฐานสูติบัตร ให'ยื่นคําร'องแหงท'องที่ที่ออกสูติบัตร
กรณีเพิ่มตามหลักฐานใบแจ'งการย'ายที่อยู ให'ยื่นคําร'องแหงท'องที่ที่ประสงค0จะขอเพิ่มชื่อ
กรณีเพิ่มตามหลักฐานทะเบียนบ'าน ให'ยื่นคําร'องแหงท'องที่ที่เคยมีชื่ออยูในทะเบียนบ'าน
ครั้งสุดท'าย
เมื่อนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'วให'ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบหลักฐานเอกสารวาถูกต'องหรือไม กรณีใช'หลักฐานใบแจ'งการย'ายที่อยู
ให'สอบถามไปยังสํานักทะเบียนซึ่งเปนผู'ออกใบแจ'งการย'ายที่อยูดังกลาววาบุคคลขอเพิ่มชื่อเคยมีชื่อและ
รายการบุคคลอยูในเขตสํานักทะเบียนที่แจ'งย'ายออกจริงหรือไม
(๒) สอบสวนผู'ร'องและเจ'าบ'านให'ปรากฏข'อเท็จจริงวาบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อเปนคนเดียวกับ
บุคคลที่ปรากฏชื่อและรายการบุคคลในเอกสารที่นํามาแสดง
(๓) เมื่อนายทะเบียนอนุญาต ให'เพิ่มชื่อในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน
พร'อมทั้งหมายเหตุในชองย'ายเข'ามาจากวา “คําร'องที่… ลงวันที่… ”แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อและ
วันเดือนป|กํากับไว'
(๔) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แกผู'ได'รับอนุญาตให'เพิ่มชื่อในทะเบียนบ'านตาม
แบบพิมพ0ที่กําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๒)
(๕) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๕)
(๖) กรณีผู'ร'องไมมีภูมิลําเนาในเขตสํานักทะเบียนที่ขอเพิ่มชื่อ ให'นายทะเบียนเพิ่มชื่อ
ในทะเบียนบ'านกลางและหากผู'ร'องมีความประสงค0จะย'ายไปอยูที่ใดให'ดําเนินการตามระเบียบวาด'วย
การแจ'งการย'ายที่อยูตอไป
ข'อ ๙๕ คนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากตางประเทศหรือเกิดในตางประเทศแล'วเดินทาง
เข'ามาในประเทศไทย โดยไมมีหลักฐานที่แสดงวาเปนคนสัญชาติไทยให'ยื่นคําร'องตามแบบพิมพ0ที่กําหนด
ตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นแหงท'องที่ที่ผู'ขอเพิ่มชื่อมีภูมิลําเนาในป=จจุบันเมื่อนายทะเบียน
ได'รับคําร'องให'ดําเนินการ ดังนี้
(๑) สงตัวผู'ร'องให'ตรวจคนเข'าเมืองแหงท'องที่ที่เดินทางเข'ามาในประเทศไทยเพื่อขอพิสูจน0
สัญชาติ เมื่อตรวจคนเข'าเมืองดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบแล'วหากเชื่อวาเปนบุคคลสัญชาติไทย
ก็จะมีหนังสือแจ'งให'นายทะเบียนทราบ
(๒) หากได'รับแจ'งจากตรวจคนเข'าเมืองวาผู'ร'องเปนคนสัญชาติไทย ให'สอบสวนข'อเท็จจริง
เพิ่มเติมเพื่อให'ได'รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู'ร'อง
(๓) เมื่อนายทะเบียนอนุญาตแล'ว ให'เพิ่มชื่อในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับ
เจ'าบ'านพร'อมทั้งหมายเหตุในชองย'ายเข'ามาจากวา “คําร'องที่... ลงวันที่... ” แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อ
และวันเดือนป|กํากับไว'
(๔) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แกผู'ได'รับอนุญาตให'เพิ่มชื่อตามแบบพิมพ0ที่กําหนด
ในข'อ ๑๓๔ (๒๒)
(๕) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๕)

- 208 ข'อ ๙๖ คนสัญชาติไทยที่เกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานมีความประสงค0จะขอเพิ่มชื่อ
ในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) ให'ผรู' 'องยื่นคําร'องตามแบบพิมพ0ที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ท'องถิ่นแหงท'องที่ที่ผู'ร'องมีภูมิลําเนาอยูในป=จจุบัน เมื่อนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'วให'ดําเนินการดังนี้
(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร) หรือหลักฐานการเกิด
ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศนัน้ ซึ่งได'แปลและรับรองวาถูกต'องโดยกระทรวงการตางประเทศหนังสือเดินทาง
เข'าเมืองของคนที่จะขอเพิ่มชื่อ รวมทั้งสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านและบัตรประจําตัวผู'ร'อง
(๒) สอบสวนผู'ร'องให'ได'ข'อเท็จจริงวา บุคคลดังกลาวเกิดในตางประเทศและมีความประสงค0
จะขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ'าน
(๓) เมื่อนายทะเบียนอนุญาต ให'บันทึกการอนุญาตไว'ด'านหลังของหลักฐานการจดทะเบียน
คนเกิดหรือหลักฐานการเกิด แล'วให'เพิ่มชื่อในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านพร'อมทั้ง
หมายเหตุในชองย'ายเข'ามาจากวา “คําร'องที่… ลงวันที่… . ” แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนป|
กํากับไว'
(๔) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แกผู'ได'รับอนุญาตให'เพิ่มชื่อในทะเบียนบ'าน
ตามแบบพิมพ0ที่กําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๒)
(๕) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๕)
ข'อ ๙๗ บุคคลอ'างวาเปนคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) โดยไมมี
หลักฐานเอกสารมาแสดง ให'เจ'าบ'านหรือผู'ขอเพิ่มชื่อยื่นคําร'องตามแบบพิมพ0 ที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท'องถิ่นแหงท'องที่ที่ผู'ขอเพิ่มชื่อมีภูมิลําเนาในป=จจุบัน เมื่อนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'วให'
ดําเนินการ ดังนี้
(๑) สอบสวนเจ'าบ'าน ผู'ขอเพิ่มชื่อ บิดามารดาหรือญาติพี่น'อง (ถ'ามี) หรือบุคคลที่นาเชื่อถือ
ประกอบการพิจารณา
(๒) ให'ตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนกลางวาบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อมีชื่อและรายการบุคคล
อยูในทะเบียนบ'านแหงอื่นใดหรือไม
(๓) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร'อมความเห็นเสนอไปยังนายอําเภอแหงท'องที่
(๔) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแล'ว ให'นายทะเบียนดําเนินการเพิ่มชื่อและรายการ
บุคคลในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน พร'อมทั้งหมายเหตุในชองย'ายเข'ามาจากวา
“คําร'องที่… ลงวันที่… หรือ หนังสือ… ลงวันที่… ”แล'วแตกรณี แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อและ
วันเดือนป|กํากับไว'
(๕) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แกผู'ได'รับอนุมัติให'เพิ่มชื่อในทะเบียนบ'าน
ตามแบบพิมพ0ที่กําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๒)
(๖) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๕)
ข'อ ๙๘ บุคคล หนวยงานเอกชนหรือหนวยงานของรัฐขอเพิ่มชื่อเด็กอนาถา ซึ่งอยูใน
ความอุปการะเลี้ยงดูในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) ให'ผู'อุปการะเลี้ยงดูยื่นคําร'องตามแบบพิมพ0ที่กําหนด
ตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นแหงท'องที่ที่เด็กอนาถามีภูมิลําเนาอยูในป=จจุบัน
เมื่อนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'ว ให'ดําเนินการดังนี้

- 209 (๑) สอบสวนผู'อุปการะเลี้ยงดู และเด็กในความอุปการะเพื่อทราบประวัติเบื้องต'น
ของเด็กในความอุปการะรวมทั้งหลักฐานอื่นเพิ่มเติม (ถ'ามี)
(๒) ให'ตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนกลางวาเด็กอนาถามีชื่อและรายการในทะเบียนบ'าน
แหงอื่นใดหรือไม
(๓) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร'อมความเห็นเสนอไปยังนายอําเภอแหงท'องที่
(๔) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแล'ว ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่น
ดําเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านโดยลงรายการตามข'อเท็จจริง
เทาที่ปรากฏทราบได'ในขณะนั้น รายการใดที่ไมทราบให'ทําเครื่องหมาย “– ” ไว'พร'อมหมายเหตุในชองย'าย
เข'ามาจากวา “คําร'องที่… ลงวันที่… หรือ หนังสือที…่ ลงวันที…่ ”แล'วแตกรณี แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อ
และวันเดือนป|กํากับไว'
(๕) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แกผู'ได'รับอนุมัติให'เพิ่มชื่อในทะเบียนบ'าน
ตามแบบพิมพ0ที่กําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๒)
(๖) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๕)
ข'อ ๙๙ บุคคลที่ได'มีการลงรายการ “ตาย” หรือ “จําหนาย” ในทะเบียนบ'านไว'แล'ว
ตอมาบุคคลนั้นมาขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ'าน ให'ยื่นคําร'องตามแบบพิมพ0ที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท'องถิ่นแหงท'องที่ที่ตนเคยมีชื่อในทะเบียนบ'านกอนถูกจําหนายรายการ เมื่อนายทะเบียน
ได'รับคําร'องแล'ว ให'ดําเนินการดังนี้
(๑) สอบสวนผู'ร'องและบุคคลที่แจ'งการตายหรือการจําหนายของบุคคลดังกลาว
ประกอบการพิจารณา (ถ'ามี) รวมทั้งหลักฐานอื่น (ถ'ามี)
(๒) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร'อมความเห็นเสนอไปยังนายอําเภอแหงท'องที่
(๓) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแล'ว ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่น
ดําเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'าน พร'อมทั้งหมายเหตุในชองย'าย
เข'ามาจากวา“คําร'องที่... ลงวันที่... หรือ หนังสือที่... ลงวันที่...” แล'วแตกรณี แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อ
และวันเดือนป|กํากับไว'
(๔) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แกผู'ได'รับอนุมัติให'เพิ่มชื่อในทะเบียนบ'านตามแบบพิมพ0
ที่กําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๒) หรือ ๑๓๔ (๒๔) ในกรณีที่ผู'นั้นเคยมีชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) หรือข'อ ๑๓๔
(๒๓) ในกรณีที่ผู'นั้นเคยมีชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓)
(๕) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๕) หรือ ๑๓๒ (๖) หรือ ๑๓๒ (๗) แล'วแตกรณี
ข'อ ๑๐๐ คนตางด'าวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางด'าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ'านขอเพิ่มชือ่
ในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) ให'ยนื่ คําร'องตามแบบพิมพ0ที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่น
แหงท'องที่ที่ผู'ร'องมีภูมิลําเนาในป=จจุบัน เมื่อนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'วให'ดําเนินการดังนี้
(๑) สอบสวนผู'ร'องและเจ'าบ'าน
(๒) ตรวจสอบใบสําคัญประจําตัวคนตางด'าวของผู'ร'องวาได'ตออายุใบสําคัญประจําตัว
คนตางด'าวและรายการย'ายที่อยูถูกต'องหรือไม หากขาดการตออายุหรือรายการที่อยูไมถูกต'องให'แนะนํา
ผู'ร'องดําเนินการให'ถูกต'องเสียกอน

- 210 (๓) คัดใบสําคัญประจําตัวคนตางด'าวให'ปรากฏรายการในหน'าที่ ๑ ถึงหน'าที่ ๖
หน'ารายการย'ายที่อยู หน'ารายการตออายุครั้งสุดท'าย หน'ารายการบุตรอายุตํ่ากวา ๑๒ ป| ที่อยูในครอบครัว
โดยให'นายทะเบียนคนตางด'าวแหงท'องที่รับรองความถูกต'อง
(๔) ให'ตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนกลางวาผู'ร'องมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน
แหงอื่นหรือไม
(๕) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร'อมความเห็น เสนอไปยังนายอําเภอแหงท'องที่
(๖) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแล'ว ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่น
ดําเนินการเพิ่มชื่อและรายการในทะเบียนบ'านและสํา เนาทะเบียนบ'าน พร'อมทั้งหมายเหตุในชองย'ายเข'า
มาจากวา“คําร'องที่… ลงวันที่… หรือ หนังสือที่… ลงวันที่…” แล'วแตกรณี แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อ
และวันเดือนป|กํากับไว'
(๗) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แกผู'ได'รับอนุมัติให'เพิ่มชื่อในทะเบียนบ'าน
ตามแบบพิมพ0ที่กําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๔)
(๘) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๗)
ข'อ ๑๐๑ คนตางด'าวที่ได'รับอนุญาตให'มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ขอเพิ่มชื่อ
ในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) ให'ยื่นคําร'องตามแบบพิมพ0ที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ท'องถิ่นแหงท'องที่ที่ผู'ร'องมีภูมิลําเนาในป=จจุบัน เมื่อนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'วให'ดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบความถูกต'องของหลักฐานการอนุญาตให'มีถิ่นที่อยู
(๒) ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นเพิ่มชื่อในทะเบียนบ'านและสําเนา
ทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านตามใบสําคัญถิ่นที่อยูและหมายเหตุในชองย'ายเข'ามาจากวา “ใบสําคัญถิ่นที่อยู
เลขที่... โควต'าเข'าเมืองเลขที่...” แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนป|กํากับไว'
(๓) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แกผู'ได'รับอนุญาตให'เพิ่มชื่อในทะเบียนบ'าน
ตามแบบพิมพ0ที่กําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๔)
(๔) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๗)
ข'อ ๑๐๒ คนที่ไมมีสัญชาติไทย ตอมาได'รับสัญชาติไทยตามกฎหมายให'ยื่นคําร'อง
ตามแบบพิมพ0ที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นแหงท'องที่ที่ผู'ร'องมีภูมิลําเนาอยูใน
ป=จจุบันเมื่อนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'วให'ดําเนินการ ดังนี้
กรณีผู'ร'องมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) และเปนบุคคลประเภท
ที่ ๓, ๔ หรือ ๕ และได'รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
(๑) ตรวจสอบความถูกต'องของหลักฐานเอกสาร
(๒) แก'ไขรายการสัญชาติและเลขประจําตัวประชาชนในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔)
ตามแบบพิมพ0ที่กําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๔)
(๓) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๗)
(๔) กรณีบุคคลดังกลาวเปนบุคคลประเภทที่ ๘ ให'แก'ไขรายการสัญชาติตามแบบพิมพ0
ที่กําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๑) แล'วรายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๔)
กรณีผู'ร'องมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) ได'รับสัญชาติไทย โดยการขอคืน
หรือขอมีหรือขอถือสัญชาติตามสามี
(๑) ตรวจสอบความถูกต'องของหลักฐานเอกสาร

- 211 (๒) จําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) หรือทะเบียนบ'านกลาง
(ท.ร. ๑๓) แล'วแตกรณี โดยประทับคําวา “จําหนาย” หน'ารายการและบันทึกในชองย'ายออกวาตามคําร'อง
ที่… ลงวันที่… พร'อมกับลงลายมือชื่อกํากับไว'
(๓) เพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข'าในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) หรือทะเบียนบ'านกลาง
(ท.ร. ๑๔) และบันทึกในชองย'ายเข'ามาจากวา ตามคําร'องที่… ลงวันที่… พร'อมกับลงลายมือชื่อกํากับไว'
(๔) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แกบุคคลที่เพิ่มชื่อตามแบบพิมพ0ที่กําหนด
ในข'อ ๑๓๔ (๒๔)
(๕) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๗)
กรณีผู'ร'องไมมีชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) หรือทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) และ
ได'รับสัญชาติไทย ให'ดําเนินการตามวรรคสาม (๓) - (๕) โดยอนุโลม
ข'อ ๑๐๓ คนที่ได'สัญชาติไทยโดยการเกิด โดยบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งมิอาจพิจารณา
สั่งการเปนอยางอื่น หรือโดยคําสั่งของศาลถึงที่สุด ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) ให'ยื่นคําร'อง
ตามแบบพิมพ0ที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นแหงท'องที่ที่ผู'ร'องมีภูมิลําเนาอยูในป=จจุบัน
เมื่อนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'วให'ดําเนินการตามข'อ ๑๐๒ ยกเว'น การกําหนดเลขประจําตัวประชาชน
ให'ดําเนินการตามข'อ ๑๓๔ (๒๒) และรายงานตามข'อ ๑๓๒ (๕)
ข'อ ๑๐๔ คนที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) ได'เสียสัญชาติไทยหรือ
สละสัญชาติไทยโดยบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งมิอาจพิจารณาสั่งการเปนอยางอื่นหรือโดยคําสั่งของศาลถึงที่สุด
หรือถูกเพิกถอนใบสําคัญประจําตัวคนตางด'าว เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นตรวจสอบพบ
หรือได'รับแจ'งจากสวนราชการที่เกี่ยวข'องแล'วให'ดําเนินการดังนี้
(๑) จําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) โดยให'ประทับคําวา
“จําหนายตามคําร'องที่… ลงวันที่… ”แล'วเพิ่มชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) กรณีมีชื่อและรายการบุคคล
ในทะเบียนบ'านกลาง (ท.ร. ๑๔) ก็ให'จําหนายแล'วเพิ่มชื่อในทะเบียนบ'านกลาง (ท.ร. ๑๓) โดยหมายเหตุ
ในชองย'ายเข'ามาจากวา “เพิ่มชื่อตามคําร'องที่… ลงวันที่… ”แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนป|
กํากับไว'
(๒) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แกบุคคลที่เพิ่มชื่อ ตามแบบพิมพ0ที่กําหนดในข'อ
๑๓๔ (๒๓)
(๓) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๖)
ข'อ ๑๐๕ คนตางด'าวที่เข'ามาในราชอาณาจักรไทย โดยได'รับการผอนผันเปนกรณีพิเศษ
หรือไมได'รับอนุญาตตามกฎหมายวาด'วยคนเข'าเมือง รวมทั้งผู'เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไมได'สัญชาติไทย
มีความประสงค0ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) ให'ยื่นคําร'องตามแบบพิมพ0ที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท'องถิ่นแหงท'องที่ที่ผู'ร'องมีภูมิลําเนาอยูในป=จจุบัน เมื่อนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'ว
ให'ดําเนินการดังนี้
(๑) สอบสวนผู'ร'องพร'อมทั้งตรวจสอบหลักฐานที่นํามาแสดงโดยเฉพาะหลักฐานการอนุญาต
จากสวนราชการหรือหนวยงานที่ควบคุมรับผิดชอบบุคคลดังกลาว
(๒) สอบสวนเจ'าบ'านให'ได'ข'อเท็จจริงเกี่ยวกับความยินยอมให'ผู'ร'องอยูอาศัย
(๓) ให'ตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนกลางวาผู'ร'องมีชื่อและรายการบุคคลอยูในทะเบียนบ'าน
แหงอื่นหรือไม

- 212 (๔) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร'อมความเห็น เสนอไปยังนายอําเภอแหงท'องที่
(๕) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแล'ว ให'นายทะเบียนดําเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ'าน
และสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านพร'อมทั้งหมายเหตุในชองย'ายเข'ามาจากวา “คําร'องที่...ลงวันที่.... ”
หรือ หนังสือที่... ลงวันที่...” แล'วแตกรณี แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนป|กํากับไว'
(๖) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แกผู'ได'รับอนุมัติให'เพิ่มชื่อในทะเบียนบ'าน
ตามแบบพิมพ0ที่กําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๓)
(๗) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๖)
ข'อ ๑๐๖ ผู'ได'รับการยกเว'นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) ให'ยื่นคําร'อง
ตามแบบพิมพ0ที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นแหงท'องที่ที่ผู'ร'องมีภูมิลําเนา
ในป=จจุบัน เมื่อนายทะเบียนได'รับคําร'องให'ดําเนินการ ดังนี้
(๑) สอบสวนผู'ร'องให'ทราบถึงเหตุผลความจําเปนที่ขอเพิ่มชื่อและเรียกหลักฐานแสดงตัวบุคคล
ของหนวยงานที่ควบคุมหรือหลักฐานที่รัฐบาลประเทศนั้น ๆ ออกให'ประกอบการพิจารณา
(๒) ให'นายทะเบียนเพิ่มชื่อลงในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน
พร'อมทั้งหมายเหตุในชองย'ายเข'ามาจากวา “คําร'องที่… ลงวันที่… ”แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อและ
วันเดือนป|กํากับไว'
(๓) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แกผู'ได'รับอนุญาตให'เพิ่มชื่อในทะเบียนบ'าน
ตามแบบพิมพ0ที่กําหนดให'ข'อ ๑๓๔ (๒๓)
(๔) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๖)
ข'อ ๑๐๗ การขอเพิ่มชื่อตามข'อ ๙๓ ถึงข'อ ๑๐๖ กรณีผู'มีอํานาจอนุมัติหรืออนุญาต
พิจารณาแล'วเห็นวาพยานเอกสารหรือพยานบุคคลไมนาเชื่อถือหรือผู'ขอเพิ่มชื่อและรายการในทะเบียนบ'าน
มีพฤติการณ0สอไปในทางไมสุจริตและสั่งไมอนุมัติหรือไมอนุญาตแล'ว ให'แจ'งผู'ร'องทราบเปนลายลักษณ0อักษร
ข'อ ๑๐๘ การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) หรือทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓)
นอกเหนือจากที่ได'กําหนดไว'ในระเบียบนี้ ให'รายงานผู'อํานวยการทะเบียนกลางสั่งการเฉพาะกรณี
ตอนที่ ๒
การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ'าน
ข'อ ๑๐๙ การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ'าน กรณีที่บุคคลมีชื่อและ
รายการบุคคลในทะเบียนบ'านเกินกวาหนึ่งแหง ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นปฏิบัติดังนี้
กรณีอยูในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน ให'ดําเนินการดังนี้
(๑) เรียกเจ'าบ'านหรือคนที่มีชื่อซ้ํา ให'มายืนยันที่อยูที่แนนอนเพียงแหงเดียว
(๒) จําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'าน
ฉบับเจ'าบ'านที่บุคคลดังกลาวไมได'อาศัยอยู และให'หมายเหตุในชองย'ายออกไปที่วา “ชื่อซ้ํา ตามคําร'อง
ที่… ลงวันที่… ”แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนป|กํากับไว'

- 213 (๓) การยื่นคําร'องและการรายงานการจําหนายให'เปนไปตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๐)
และ ๑๓๒ (๔)
กรณีอยูตางสํานักทะเบียน ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นดําเนินการดังนี้
(๑) ถ'าได'รับแจ'งจากสํานักทะเบียนที่บุคคลดังกลาวมีชื่ออยู ให'จําหนายชื่อและรายการบุคคล
ออกจากทะเบียนบ'านที่มีชื่อซ้ํา พร'อมทั้งแจ'งเจ'าบ'านให'นําสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านมาดําเนินการ
จําหนายให'ถูกต'องตรงกันตอไป
(๒) ถ'าบุคคลดังกลาวนําหลักฐานการมีชื่อซ้ํามาแสดงเพื่อขอให'จําหนายชื่อและรายการ
บุคคลออกจากทะเบียนบ'าน ให'ดําเนินการเชนเดียวกับ (๑)
(๓) ให'หมายเหตุการจําหนายชื่อและรายการบุคคลดังกลาวในทะเบียนบ'านและสําเนา
ทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านในชองย'ายออกไปที่วา “จําหนายชื่อซ้ํา ตามหนังสือที่… ลงวันที่… หรือตามคําร'องที่…
ลงวันที่… ”แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนป|กํากับไว'
(๔) เมื่อดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แล'ว ให'รายงานการจําหนายตามระเบียบที่กําหนด
ในข'อ ๑๓๒ (๔)
กรณีที่ได'รับแจ'งจากสํานักทะเบียนกลาง ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่น
ดําเนินการดังนี้
(๑) ถ'าอยูในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน ให'ดําเนินการเชนเดียวกับวรรคสอง
(๒) ถ'าอยูตางสํานักทะเบียน ให'แจ'งเจ'าบ'านหรือบุคคลที่มีชื่อซ้ําและดําเนินการ
เชนเดียวกับวรรคสอง
ข'อ ๑๑๐ บุคคลมีชื่อในทะเบียนบ'านโดยมิชอบ
กรณีที่บุคคลมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) โดยมิชอบด'วยกฎหมาย
หรือระเบียบแบบแผน ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นแล'วแตกรณี ดําเนินการดังนี้
(๑) สอบสวนพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสาร (ถ'ามี)
(๒) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร'อมความเห็นเสนอไปยังนายอําเภอแหงท'องที่
(๓) เมื่อนายอําเภอได'พิจารณาอนุมัติแล'ว ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่น
จําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน และให'หมายเหตุ
ในชองย'ายออกไปที่วา “จําหนายตามคําร'องที่... ลงวันที่... หรือ หนังสือที่... ลงวันที่...” แล'วแตกรณี แล'วให'
ลงลายมือชื่อและวันเดือนป|กํากับไว'
(๔) รายงานการจําหนายตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๔)
กรณีที่ได'รับแจ'งจากสํานักทะเบียนกลางวาบุคคลมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน
(ท.ร. ๑๔) โดยมิชอบด'วยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่น
ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให'จําหนายชื่อและรายการบุคคลดังกลาวออกจากทะเบียนบ'านพร'อมทั้งแจ'งเจ'าบ'าน
ให'นําสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านมาดําเนินการจําหนายให'ถูกต'องตรงกันตอไป โดยให'หมายเหตุในชอง
ย'ายออกไปที่วา “จําหนายตามคําร'องที่... ลงวันที่...” แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนป|กํากับไว'
(๒) รายงานการจําหนายตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๔)

- 214 กรณีที่บุคคลดังกลาวได'แจ'งการย'ายออกไปมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'านในเขต
สํานักทะเบียนอื่น ให'สําเนาภาพถายหนังสือสํานักทะเบียนกลางแจ'งไปยังสํานักทะเบียนดังกลาวทราบและ
ดําเนินการจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ'าน โดยให'ดําเนินการตาม (๑) - (๒) ตอไป
ข'อ ๑๑๑ เมื่อปรากฏแนชัดวาบุคคลในทะเบียนบ'านนั้นได'ตายไปแล'ว แตยังไมได'จําหนาย
ชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ'าน ให'เจ'าบ'านยื่นคําร'องตามแบบพิมพ0ที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท'องถิ่น เมื่อนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'วให'ดําเนินการ ดังนี้
(๑) สอบสวนพยานผู'ร'อง บุคคลที่นาเชื่อถือและหลักฐานอื่นเพิ่มเติม (ถ'ามี)
(๒) จําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน
โดยให'หมายเหตุในชองย'ายออกไปที่วา “จําหนายตามคําร'องที่… ลงวันที่… ”แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อ
และวันเดือนป|กํากับไว'
(๓) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๔)
ข'อ ๑๑๒ คนสัญชาติไทยหรือคนตางด'าวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางด'าวตายในตางประเทศ
และเจ'าบ'านมีความประสงค0จะขอจําหนายชื่อออกจากทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) ให'ยื่นคําร'องตามแบบพิมพ0
ที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นแหงท'องที่ที่ผู'ตายมีชื่ออยูในทะเบียนบ'าน
เมื่อนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'วให'ดําเนินการ ดังนี้
(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียนคนตาย (มรณบัตร) หรือหลักฐานการตาย
ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้นซึ่งได'แปลและรับรองวาถูกต'องโดยกระทรวงการตางประเทศและหลักฐาน
เกี่ยวกับผู'แจ'ง
(๒) จําหนายชื่อและรายการคนตายในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'าน โดยประทับ
คําวา “ตาย” สีแดงไว'หน'ารายการคนตาย พร'อมทั้งหมายเหตุในชองย'ายออกไปที่วา “คําร'องที่…ลงวันที่… ”แล'วให'
นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนป|กํากับไว'
(๓) รายงานตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๔)
ข'อ ๑๑๓ การจําหนายชื่อและรายการบุคคลกรณีอื่น ๆ ตามที่สํานักทะเบียนกลางสั่งการ
เฉพาะราย เมื่อนายทะเบียนได'รับแจ'งแล'วให'จําหนายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียน
บ'านฉบับเจ'าบ'าน พร'อมทั้งหมายเหตุในชองย'ายออกไปที่วา “จําหนายตามหนังสือที่…ลงวันที่… ”แล'วให'
นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนป|กํากับไว'
ข'อ ๑๑๔ การจําหนายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน นอกเหนือจากที่กําหนดไว'
ในระเบียบนี้ ให'รายงานผู'อํานวยการทะเบียนกลางสั่งการเฉพาะกรณี
ตอนที่ ๓
การแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
ข'อ ๑๑๕ การแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ให'ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ0และวิธีการดังตอไปนี้

- 215 (๑) ในกรณีที่ผู'ยื่นคําร'องขอแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
นําเอกสารราชการมาแสดงไมวาเอกสารดังกลาวจะจัดทํากอนหรือหลังการจัดทําทะเบียนราษฎร ให'ผู'ยื่นคําร'อง
แสดงเอกสารดังกลาวตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่น เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นวา
เอกสารดังกลาวเชื่อถือได' ให'แก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรให'
(๒) ในกรณีที่ผู'ยื่นคําร'องขอแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
ไมมีเอกสารราชการมาแสดง ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นสอบสวนพยานหลักฐานแล'ว
รวบรวมหลักฐานเสนอนายอําเภอพร'อมด'วยความเห็น เมื่อนายอําเภอพิจารณาเห็นวาพยานหลักฐาน
ดังกลาวเชื่อถือได' ให'นายอําเภอสั่งนายทะเบียนแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรให'
(๓) การแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎร
ให'ปฏิบัติตามหลักเกณฑ0และวิธีการดังตอไปนี้
ในกรณีการแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการจากสัญชาติอื่นหรือจากไมมีสัญชาติเปนสัญชาติไทย
เนื่องจากเพราะลงรายการผิดพลาดหรือกรณีอื่น ๆ ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่น
สอบสวนพยานหลักฐานแล'วรวบรวมหลักฐานเสนอนายอําเภอพร'อมด'วยความเห็น เมื่อนายอําเภอพิจารณา
เห็นวาพยานหลักฐานดังกลาวเชื่อถือได' ให'นายอําเภอสั่งนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นแก'ไข
เปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรให'
ในกรณีการแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการจากสัญชาติไทยหรือจากไมมีสัญชาติหรือจากสัญชาติอื่น
เปนสัญชาติอื่น เนื่องจากเพราะลงรายการผิดพลาดหรือกรณีอื่น ๆ ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ท'องถิ่นสอบสวนพยานหลักฐาน และเมื่อพิจารณาเห็นวาพยานหลักฐานดังกลาวเชื่อถือได' ก็ให'แก'ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรให'
ข'อ ๑๑๖ การแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ'าน ทะเบียนบ'านกลาง สูติบัตรหรือ
มรณบัตร ให'ยื่นคําร'องตามแบบพิมพ0ที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นแหงท'องที่
ที่ผู'ร'องมีชื่อในทะเบียนบ'านหรือทะเบียนบ'านกลาง แล'วแตกรณี
หากปรากฏวาสูติบัตรหรือมรณบัตรที่ขอแก'ไขเปลี่ยนแปลงนั้นออกโดยสํานักทะเบียนอื่น
ให'นายทะเบียนแจ'งให'สํานักทะเบียนดังกลาวทราบเพื่อจะได'แก'ไขเปลี่ยนแปลงให'ถูกต'องตรงกันตอไป
ข'อ ๑๑๗ การแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนตายให'ยนื่ คําร'อง
ตามแบบพิมพ0ที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่นแหงท'องที่ที่จัดทําทะเบียนคนเกิด
หรือทะเบียนคนตาย แล'วแตกรณี
ข'อ ๑๑๘ การแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบแจ'งการย'ายที่อยู ซึ่งนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท'องถิ่นได'ลงรายการไว'ผิดพลาด ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถิ่น
ผู'ลงรายการผิดพลาดสามารถดําเนินการแก'ไขเพิ่มเติมได' ยกเว'นการแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการตามข'อ ๗๖
ข'อ ๑๑๙ การแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ'านหรือทะเบียนบ'านกลางให'จัดทํา
รายงานการแก'ไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบที่กําหนดในข'อ ๑๓๒ (๔)

- 216 ข'อ ๑๒๐ เมื่อมีผู'มายื่นคําร'องขอแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการตางๆ ในทะเบียนบ'าน
ขอคัดสําเนาทะเบียนบ'าน ขอแจ'งการย'ายที่อยู หรือกรณีอื่นใดก็ตาม หากนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนท'องถิ่นตรวจพบวามีบุคคลในทะเบียนบ'านที่มีอายุครบ ๑๕ ป|บริบูรณ0 ให'แก'ไขรายการ
คํานําหน'านามในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน จากเด็กชายหรือเด็กหญิง เปนนาย
หรือนางสาว แล'วแตกรณีได' โดยไมต'องรายงานไปยังสํานักทะเบียนกลาง
ข'อ ๑๒๑ รายการตาง ๆ ที่นายทะเบียนหรือเจ'าหน'าที่ที่ได'รับมอบหมายจากนายทะเบียน
ลงรายการในแบบพิมพ0เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรไว'แล'ว หากมีการแก'ไขเปลี่ยนแปลงใหม จะเปนเพราะ
เขียนผิดหรือผิดพลาดเพราะเหตุอื่นใดก็ตาม จะลบ ขูด หรือทําด'วยประการใดๆ ให'เลือนหายไปไมได' แตให'ใช'วิธี
ขีดฆาคําหรือข'อความเดิมแล'วเขียนคําหรือข'อความที่ถูกต'องแทนด'วยหมึกสีแดง พร'อมทั้งลงชื่อนายทะเบียน
และวันเดือนป|กํากับไว'
ข'อ ๑๒๒ กรณีที่สํานักทะเบียนกลางได'ตรวจพบวารายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
ของสํานักทะเบียนผิดพลาดและได'แจ'งให'สํานักทะเบียนแก'ไขเปลี่ยนแปลง เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนท'องถิ่นดําเนินการแก'ไขแล'วไมต'องจัดทํารายงานไปยังสํานักทะเบียนกลาง
ข'อ ๑๒๓ กรณีที่สํานักทะเบียนตรวจพบหรือได'รับแจ'งจากหนวยงานที่เกี่ยวข'องวา
รายการในทะเบียนบ'านไมถูกต'อง เนื่องจากไมตรงกับหลักฐานข'อเท็จจริงตามกฎหมาย ให'นายทะเบียน
แก'ไขให'ถูกต'องแล'วรายงานตามข'อ ๑๓๒ (๔)
ตอนที่ ๔
การขอตรวจ คัดและรับรองสําเนารายการทะเบียนราษฎร
ข'อ ๑๒๔ ผู'มีสวนได'เสียจะขอตรวจ หรือให'นายทะเบียนคัดและรับรองสําเนารายการ
เอกสารทะเบียนราษฎรได'ที่สํานักทะเบียนแหงท'องที่ที่เก็บรายการทะเบียนราษฎรไว'หรือที่สํานักทะเบียนกลาง
ในวันเวลาราชการ
ข'อ ๑๒๕ ผู'มีสวนได'เสียตามระเบียบนี้หมายถึง
(๑) เจ'าบ'าน
(๒) ผู'มีชื่อและรายการปรากฏในเอกสารที่จะขอตรวจ หรือคัดและรับรองสําเนา
(๓) บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีสวนได'เสียเกี่ยวกับเอกสารทะเบียนราษฎรไมวาโดยตรง
หรือทางอ'อม
ข'อ ๑๒๖ บุคคลหรือนิติบุคคลตามข'อ ๑๒๕ (๓) ให'นายทะเบียนเรียกตรวจสอบหลักฐาน
จากผู'ร'องและพิจารณาความเปนผู'มีสวนได'เสียแล'วจึงดําเนินการให'ตอไป
หากผู'ร'องเปนผู'มีสวนได'เสียโดยทางอ'อม ให'สอบสวนบันทึกปากคําเพื่อยืนยันความเปนผู'มีสวน
ได'เสียไว'เปนหลักฐานด'วยเพื่อให'เกิดความรับผิดทางอาญาถ'าเปนผู'ไมมีสวนได'เสีย

- 217 ข'อ ๑๒๗ การดําเนินการตามข'อ ๑๒๔ ให'ดําเนินการได'เฉพาะรายการที่ปรากฏในเอกสาร
จากต'นฉบับหรือหลักฐานของสํานักทะเบียนเทานั้น เว'นแตที่สํานักทะเบียนกลางให'เปนไปตามหลักฐาน
ที่ได'จัดเก็บไว'ด'วยระบบไมโครฟ–ล0มหรือจากหลักฐานข'อมูลทะเบียนประวัติราษฎรที่จัดสร'างไว'ด'วยระบบ
คอมพิวเตอร0
ตอนที่ ๕
การสงและการรายงาน
ข'อ ๑๒๘ การสงเอกสารการทะเบียนราษฎรที่กําหนดให'สง ให'สํานักทะเบียนอําเภอ
สํานักทะเบียนท'องถิ่น รวบรวมสงให'สํานักทะเบียนจังหวัด และให'สํานักทะเบียนจังหวัด รวบรวมสงให'
สํานักทะเบียนกลางตอไป เว'นแตสํานักทะเบียนท'องถิ่นเขตในกรุงเทพมหานครให'จัดสงโดยตรงไปยังสํานัก
ทะเบียนกลาง
ข'อ ๑๒๙ ระยะเวลาการจัดสง
(๑) สํานักทะเบียนจังหวัด ให'รวบรวมจัดสงไปยังสํานักทะเบียนกลางทุก ๑ เดือน โดยให'
สํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนท'องถิ่นจัดสงให'สํานักทะเบียนจังหวัดกอนถึงกําหนดสงสํานัก
ทะเบียนกลาง ๓ วัน
(๒) สํานักทะเบียนท'องถิ่นเขตในกรุงเทพมหานครให'จัดสงไปยังสํานักทะเบียนกลางทุกวันศุกร0
เว'นแตถ'าตรงกับวันหยุดราชการให'เลื่อนถัดไปเปนวันแรกของวันเป–ดทําการ
ข'อ ๑๓๐ ชวงระยะเวลาในการกําหนดสงของสํานักทะเบียนจังหวัดที่ต'องจัดสงให'ถึง
สํานักทะเบียนกลาง ให'ถือปฏิบัติตามรหัสของสํานักทะเบียนดังนี้
(๑) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นต'นด'วยเลข ๑ ให'สงถึงในวันที่ ๑ ของเดือน
(๒) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นต'นด'วยเลข ๒ ให'สงถึงในวันที่ ๒ ของเดือน
(๓) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นต'นด'วยเลข ๓ ให'สงถึงในวันที่ ๓ ของเดือน
(๔) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นต'นด'วยเลข ๔ ให'สงถึงในวันที่ ๔ ของเดือน
(๕) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นต'นด'วยเลข ๕ ให'สงถึงในวันที่ ๕ ของเดือน
(๖) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นต'นด'วยเลข ๖ ให'สงถึงในวันที่ ๖ ของเดือน
(๗) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นต'นด'วยเลข ๗ ให'สงถึงในวันที่ ๗ ของเดือน
(๘) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นต'นด'วยเลข ๘ ให'สงถึงในวันที่ ๘ ของเดือน
(๙) จังหวัดที่มีรหัสขึ้นต'นด'วยเลข ๙ ให'สงถึงในวันที่ ๙ ของเดือน
ในกรณีที่วันกําหนดสงเปนวันหยุดราชการ ให'เลื่อนถัดไปเปนวันแรกของวันเป–ดทําการ
ข'อ ๑๓๑ วิธีการจัดสง ให'สํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนท'องถิ่นดําเนินการดังนี้
(๑) บรรจุแบบพิมพ0และแบบรายงานที่จะต'องสงในซองเอกสารตามรูปแบบที่กําหนด
โดยให'แยกแบบพิมพ0และแบบรายงานเปนแตละประเภท
(๒) นับจํานวนเอกสารในแตละซองและลงรายการหน'าซองบรรจุเอกสารให'ถูกต'องครบถ'วน
(๓) รวบรวมซองเอกสารทั้งหมดสงสํานักทะเบียนจังหวัด

- 218 (๔) สํานักทะเบียนจังหวัดตรวจสอบจํานวนซองเอกสาร บัญชีนําสงและหนังสือนําสง
ของสํานักทะเบียนและลงชื่อรับไว'ในหนังสือนําสงทั้งสองตอนแล'วมอบตอนที่ ๑ คืนให'สํานักทะเบียน
สวนตอนที่ ๒ เก็บไว'เปนหลักฐานของสํานักทะเบียนจังหวัด
สําหรับสํานักทะเบียนท'องถิ่นเขตกรุงเทพมหานครให'ดําเนินการตาม (๑) - (๒)
แล'วรวบรวมจัดสงสํานักทะเบียนกลางตอไป
ข'อ ๑๓๒ แบบพิมพ0และแบบรายงานการทะเบียนราษฎรที่สํานักทะเบียนอําเภอหรือ
สํานักทะเบียนท'องถิ่นต'องสงเมื่อได'ดําเนินการในแตละกรณีไปแล'ว มีดังนี้
(๑) แบบพิมพ0สูติบัตร ตอนที่ ๒ ทุกประเภท
(๒) แบบพิมพ0มรณบัตร ตอนที่ ๒ ทุกประเภท
(๓) แบบพิมพ0ใบแจ'งการย'ายที่อยู ตอนที่ ๑ กรณีรับแจ'งการย'ายเข'า แบบพิมพ0ใบแจ'ง
การย'ายที่อยู ตอนที่ ๒ กรณีรับแจ'งการย'ายที่อยูปลายทาง แบบพิมพ0ใบแจ'งการย'ายที่อยู ตอนที่ ๓ กรณีรับแจ'ง
การย'ายออก
(๔) แบบรายงานการแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการตางๆ ในทะเบียนบ'าน ตามแบบ ท.ร. ๙๗ ก. ตอนที่ ๑
(๕) แบบรายงานการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) ตามแบบ ท.ร. ๙๘ ก. ตอนที่ ๑
(๖) แบบรายงานการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) ตามแบบ ท.ร. ๙๘ ข. ตอนที่ ๑
(๗) แบบรายงานการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) ตามแบบ ท.ร. ๙๘ ค. ตอนที่ ๑
(๘) แบบรายงานให'เลขรหัสประจําบ'าน ตามแบบ ท.ร. ๙๙ ก.
(๙) แบบรายงานการแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่อยูเกี่ยวกับบ'านตามแบบ ท.ร. ๙๙/๑
ข'อ ๑๓๓ แบบพิมพ0การทะเบียนราษฎรที่สํานักทะเบียนกลางจะจัดสงคืนสํานักทะเบียนจังหวัด
เพื่อมอบให'สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท'องถิ่น หรือสํานักทะเบียนท'องถิ่นเขตในกรุงเทพมหานคร
เมื่อได'ดําเนินการเสร็จสิ้น มีดังนี้
(๑) แบบพิมพ0สูติบัตร ตอนที่ ๒ ทุกประเภท
(๒) แบบพิมพ0มรณบัตร ตอนที่ ๒ ทุกประเภท
(๓) แบบพิมพ0ใบแจ'งการย'ายที่อยูทั้ง ๓ ตอน แล'วแตกรณี
สวนที่ ๕
แบบพิมพ0การทะเบียนราษฎร
ตอนที่ ๑
แบบพิมพ0
ข'อ ๑๓๔ แบบพิมพ0การทะเบียนราษฎรให'ใช'แบบพิมพ0ตาง ๆ ท'ายระเบียบนี้ ดังนี้
(๑) ท.ร. ๑
เปนสูติบัตร ใช'สําหรับคนที่มีสัญชาติไทยและแจ'งการเกิดภายใน
กําหนด

- 219 -.
(๒) ท.ร. ๑/๑

เปนหนังสือรับรองการเกิด ใช'สําหรับโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลที่มีผู'รักษาพยาบาลโดยอาชีพ
(๓) ท.ร. ๑ ตอนหน'า เปนใบรับแจ'งการเกิด
(๔) ท.ร. ๒
เปนสูติบัตร ใช'สําหรับคนที่มีสัญชาติไทยและแจ'งการเกิด
เกินกําหนด
(๕) ท.ร. ๓
เปนสูติบัตร ใช'สําหรับคนที่ไมมีสัญชาติไทย
(๖) ท.ร. ๔
เปนมรณบัตร ใช'สําหรับคนที่มีสัญชาติไทยและคนตางด'าว
ที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางด'าว
(๗) ท.ร. ๔/๑
เปนหนังสือรับรองการตาย ใช'สําหรับโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลที่มี ผู'รักษาพยาบาลโดยอาชีพ
(๘) ท.ร. ๔ ตอนหน'า เปนใบรับแจ'งการตาย
(๙) ท.ร. ๕
เปนมรณบัตร ใช'สําหรับคนที่เข'าเมืองโดยชอบด'วยกฎหมาย
แตอยูในลักษณะชั่วคราวหรือเข'าเมืองโดยไมชอบด'วยกฎหมาย
ตามกฎหมายวาด'วยคนเข'าเมือง
(๑๐) ท.ร. ๖
เปนใบแจ'งการย'ายที่อยู ใช'สําหรับคนที่มีชื่อและรายการบุคคล
ในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔)
(๑๑) ท.ร. ๖ ตอนหน'า เปนใบรับแจ'งการย'ายที่อยู
(๑๒) ท.ร. ๗
เปนใบแจ'งการย'ายที่อยูใช'สําหรับคนที่มีชื่อและรายการบุคคล
ในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓)
(๑๓) ท.ร. ๘
เปนบันทึกการเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียน
ราษฎร
(๑๔) ท.ร. ๘/๑
เปนแบบรายงานผลคดีเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร (แบบรายงานของอําเภอ/ท'องถิ่น)
(๑๕) ท.ร. ๘/๒
เปนแบบรายงานผลคดีเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร (แบบรายงานของจังหวัด)
(๑๖) ท.ร. ๙
เปนใบรับแจ'งเกี่ยวกับบ'าน
(๑๗) ท.ร. ๑๓
เปนทะเบียนบ'าน ใช'สําหรับคนที่เข'าเมืองโดยชอบด'วยกฎหมาย
แตอยูในลักษณะชั่วคราวหรือเข'าเมืองโดยไมชอบด'วยกฎหมาย
ตามกฎหมายวาด'วยคนเข'าเมือง
(๑๘) ท.ร. ๑๔
เปนทะเบียนบ'าน ใช'สําหรับคนที่มีสัญชาติไทยและคนตางด'าว
ที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางด'าว
(๑๙) ท.ร. ๑๔/๑
เปนแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรจากฐานข'อมูล
การทะเบียนของสํานักทะเบียนกลาง
(๒๐) ท.ร. ๓๑
เปนคําร'องทั่วไป
(๒๑) ท.ร. ๙๗ ก.
เปนคําร'องใช'สําหรับแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการตางๆ
หรือจําหนายเกี่ยวกับบุคคลและบ'านในทะเบียนบ'าน
(๒๒) ท.ร. ๙๘ ก.
เปนแบบการให'เลขประจําตัวประชาชน ใช'สําหรับบุคคล
สัญชาติไทยที่ได'รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔)
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(๒๔) ท.ร. ๙๘ ค.
(๒๕) ท.ร. ๙๙ ก.
(๒๖) ท.ร. ๙๙/๑

เปนแบบการให'เลขประจําตัวประชาชน ใช'สําหรับบุคคลตางด'าว
ที่ได'รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓)
เปนแบบการให'เลขประจําตัวประชาชน ใช'สําหรับบุคคลตางด'าว
ที่ได'รับอนุญาตให'มีถิ่นที่อยูในประเทศไทยหรือได'รับสัญชาติไทย
เปนแบบการให'เลขรหัสประจําบ'าน ใช'สําหรับบ'านที่ปลูกสร'าง
ขึ้นใหมหรือไมเคยให'เลขรหัสมากอน
เปนแบบรายงาน ใช'สําหรับกรณีที่มีการแก'ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมรายการที่อยูเกี่ยวกับบ'านเปนจํานวนมากกวา ๑ หลัง
ในคราวเดียวกัน

ข'อ ๑๓๕ แบบพิมพ0การทะเบียนราษฎรทั้งที่ใช'หรือยังไมได'ใช'ปฏิบัติ เกิดการชํารุดเสียหาย
จนไมอาจใช'ปฏิบัติได' ให'นายทะเบียนยกเลิกใช'แบบพิมพ0ดังกลาวโดยดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให'ทําเครื่องหมายกากบาทและระบุคําวา “ยกเลิก” พร'อมสาเหตุการยกเลิกด'วยหมึกสีแดงไว'
(๒) จัดเก็บไว'ในแฟ‡มตางหาก
สําหรับแบบพิมพ0การทะเบียนราษฎรที่เปนแบบในการกําหนดเลขประจําตัวประชาชน
เมื่อสํานักทะเบียนยกเลิกแล'ว ให'รายงานให'สํานักทะเบียนกลางทราบ โดยระบุชนิดของแบบพิมพ0และ
เลขประจําตัวประชาชนในแบบพิมพ0ดังกลาว พร'อมสําเนาการรายงานให'สํานักทะเบียนจังหวัดทราบด'วย
แบบพิมพ0การทะเบียนราษฎรทุกประเภท เมื่อสํานักทะเบียนได'ใช'หรือออกให'ผู'แจ'ง
ผิดประเภท ให'ยกเลิกและออกใหมให'ถูกต'องตามชนิดแบบพิมพ0 และดําเนินการเชนเดียวกับ (๑) - (๒)
ข'อ ๑๓๖ หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ผู'อํานวยการทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียน
จัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรกอนพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
ให'คงใช'เปนหลักฐานในการอ'างอิงหรือแสดงเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
ตอนที่ ๒
การจัดเก็บแบบพิมพ0
ข'อ ๑๓๗ วิธีเก็บทะเบียนบ'าน ให'ปฏิบัติดังนี้
สํานักทะเบียนท'องถิ่น
(๑) ให'แยกเก็บเปนรายตําบลหรือแขวง
(๒) แตละตําบลหรือแขวง แยกออกเปนถนน ตรอก ซอย และจัดลําดับ ถนน ตรอก ซอย
ตามลําดับอักษรตัวหน'าของชื่อถนน ตรอก ซอยนั้น ๆ ในกรณีชื่อถนน ตรอก ซอย เหมือนกัน แตมีหมายเลขกํากับ
ให'เรียงตามหมายเลขที่กํากับ
(๓) ภายในสวนของถนน ตรอก ซอย ให'เรียงตามลําดับบ'านเลขที่
(๔) การแยกระหวางตําบลหรือแขวง ถนน ตรอก ซอย ให'ใช'แผนวัสดุแข็งขนาดเดียวกับ
ทะเบียนบ'านแตมีหัวสูงประมาณครึ่งนิ้ว และเขียนชื่อถนน ตรอก ซอย ไว'ในสวนที่สูงกวานั้น
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สวนของความยาวของแผนคั่นไว'ระหวางบ'านเลขที่ทุก ๆ ๑๐๐ เลขหมาย เชน ๑ - ๑๐๐, ๑๐๑ - ๒๐๐, ๒๐๑ - ๓๐๐
เปนต'น
สํานักทะเบียนอําเภอ
(๑) ให'แยกเก็บเปนรายตําบล หมูบ'าน
(๒) ในหมูบ'านหนึ่ง ๆ ให'เรียงลําดับบ'านเลขที่ ถ'าในหมูบ'านให'บ'านเลขที่เปนถนน ตรอก
ซอย ให'แยกภายในหมูบ'านนัน้ ออกเปน ถนน ตรอก ซอย ตามลําดับอักษรตัวหน'าของชื่อถนน ตรอก ซอยนั้นๆ
(๓) การแยกระหวางตําบล หมูบ'าน ถนน ตรอก ซอย และกลุมบ'านเลขที่ ให'ถือปฏิบัติ
อยางเดียวกับสํานักทะเบียนท'องถิ่น โดยอนุโลม
ข'อ ๑๓๘ ทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) และทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) ให'จัดเก็บรวมกัน
โดยพิจารณาจากรายการที่อยูของบ'าน
ข'อ ๑๓๙ เมื่อนําทะเบียนบ'านออกไปจากที่เพื่อการใดก็ตาม จะต'องเก็บเข'าที่เดิมทันที
เมื่อเสร็จสิ้น จะนําไปเก็บหรือวางไว'ที่อื่นไมได'
ข'อ ๑๔๐ การเก็บสูติบัตร ตอนที่ ๒ ให'เก็บดังนี้
(๑) แยกประเภทสูติบัตรเปน ท.ร. ๑ หรือ ท.ร. ๒ หรือ ท.ร. ๓ แล'วแตกรณี
(๒) สูติบัตรของแตละประเภทให'จัดเก็บในแฟ‡ม
(๓) ในแฟ‡มหนึ่ง ๆ ให'บรรจุสูติบัตรเปนเลม ๆ จนเต็มขนาดบรรจุของแฟ‡มโดยให'บรรจุ
สูติบัตรตามลําดับเลขประจําตัวประชาชนที่ปรากฏอยูบนมุมบนขวามือของสูติบัตรแตละใบ
(๔) แฟ‡มที่จัดเก็บสูติบัตรจนเต็มแล'ว ให'ระบุข'อความที่สันแฟ‡มวา “แฟ‡มที่… ของป|…
เลขประจําตัวเลขที่… ถึงเลขประจําตัวเลขที่… ”แล'วจัดเก็บเรียงไว'ให'ปลอดภัยและเปนระเบียบเพื่อสะดวก
แกการค'นหา
ข'อ ๑๔๑ การเก็บมรณบัตร ตอนที่ ๒ ให'เก็บดังนี้
(๑) แยกประเภทมรณบัตรเปน ท.ร. ๔ หรือ ท.ร. ๕ แล'วแตกรณี
(๒) มรณบัตรของแตละประเภทให'จัดในแฟ‡ม
(๓) ในแฟ‡มหนึ่งๆ ให'บรรจุมรณบัตรรวมกันทุกตําบล โดยให'บรรจุเรียงตามลําดับวันเดือนป|
ที่ออกมรณบัตร
(๔) แฟ‡มที่จัดเก็บมรณบัตรจนเต็มแล'ว ให'ระบุข'อความที่สันแฟ‡มวา “แฟ‡มที่… ออกให'
ตั้งแตวันที่… เดือน… ป|… ถึงวันที่… เดือน… ป|… ”แล'วจัดเก็บเรียงไว'ให'ปลอดภัยและเปนระเบียบเพื่อสะดวก
แกการค'นหา
ข'อ ๑๔๒ การเก็บใบแจ'งการย'ายที่อยู ให'แยกประเภทใบแจ'งการย'ายที่อยูเปนประเภท
และให'แยกจัดเก็บเปนแตละตอน ดังนี้
(๑) ให'จัดเก็บในแฟ‡มโดยบรรจุเรียงตามลําดับวันเดือนป|ที่ย'ายเข'าในกรณีรับแจ'งการย'าย
เข'าหรือตามลําดับวันเดือนป|ที่ย'ายออกในกรณีรับแจ'งการย'ายออก
(๒) แฟ‡มที่จัดเก็บจนเต็มแล'ว ให'ระบุข'อความที่สันแฟ‡มวา “แฟ‡มที่… ย'ายเข'าตั้งแต
วันที่… เดือน… ป|… ถึงวันที่… เดือน… ป|… ”หรือ “แฟ‡มที่… ย'ายออกตั้งแตวันที่… เดือน… ป|… ถึงวันที่…
เดือน… ป|… ”แล'วแตกรณี แล'วจัดเก็บเรียงไว'ให'ปลอดภัยและเปนระเบียบเพื่อสะดวกแกการค'นหา

- 222 (๓) ใบแจ'งการย'ายที่อยู ตอนที่ ๒ ซึ่งได'ตอบรับการรับแจ'งการย'ายเข'าให'ดําเนินการ
จัดเก็บเชนเดียวกับ (๑) - (๒)
ข'อ ๑๔๓ ใบแจ'งการย'ายที่อยู ซึ่งเปนการแจ'งการย'ายเข'าหรือแจ'งการย'ายออกจาก
ทะเบียนบ'านกลางหรือการแจ'งการย'ายที่อยูปลายทางหรือใบแทนใบแจ'งการย'ายที่อยูให'แยกเก็บตางหาก
จากการย'ายที่อยูตามข'อ ๑๔๒
ข'อ ๑๔๔ การจัดเก็บแบบพิมพ0การทะเบียนราษฎรอื่น ให'จดั เก็บให'อยูในสภาพที่ปลอดภัย
และสะดวกตอการค'นหา
สวนที่ ๖
สํานักทะเบียนและนายทะเบียน
ตอนที่ ๑
สํานักทะเบียนสาขา สํานักทะเบียนเฉพาะกิจ
ข'อ ๑๔๕ ท'องที่ใดที่ผู'อํานวยการทะเบียนกลางได'จัดตั้งให'เปนสํานักทะเบียนสาขาหรือ
สํานักทะเบียนเฉพาะกิจแล'ว ให'ปฏิบัติหน'าที่ตามที่ระเบียบนี้กําหนดในสวนนั้นๆ
ข'อ ๑๔๖ สํานักทะเบียนสาขาหรือสํานักทะเบียนเฉพาะกิจให'กําหนดรหัสประจําสํานักทะเบียน
ตามที่สํานักทะเบียนกลางกําหนด
ข'อ ๑๔๗ ให'สํานักทะเบียนสาขาหรือสํานักทะเบียนเฉพาะกิจจัดสงเอกสารและ
แบบพิมพ0การทะเบียนราษฎรที่ต'องรายงานให'สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท'องถิ่นแหงท'องที่
ที่สํานักทะเบียนสาขาหรือสํานักทะเบียนเฉพาะกิจอยูในเขตความรับผิดชอบตามกําหนดเวลา เพื่อจะได'
รวบรวมรายงานไปยังสํานักทะเบียนกลางตามระเบียบที่กําหนดไว'ตอไป
ข'อ ๑๔๘ แบบพิมพ0การทะเบียนราษฎรทุกประเภทให'สํานักทะเบียนสาขาหรือ
สํานักทะเบียนเฉพาะกิจเบิกจากสํานักทะเบียนจังหวัดแหงท'องที่
ตอนที่ ๒
นายทะเบียนสาขา นายทะเบียนเฉพาะกิจ
ข'อ ๑๔๙ นายทะเบียนสาขาและนายทะเบียนเฉพาะกิจ ให'มีอํานาจหน'าที่ตามที่
ผู'อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด

- 223 .
ข'อ ๑๕๐ การระบุตําแหนงให'ระบุวา “นายทะเบียนสาขา (ระบุชื่อสาขา) อําเภอ
(เทศบาลหรือเขต)… ”หรือ “นายทะเบียนเฉพาะกิจ (ระบุชื่อที่ดําเนินการ) อําเภอ (เทศบาลหรือเขต)… ”แล'วแตกรณี
สวนที่ ๗
การจัดทําและควบคุมทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนกลาง
ตอนที่ ๑
บททั่วไป
ข'อ ๑๕๑ ให'สํานักทะเบียนกลางจัดทําทะเบียนราษฎรด'วยระบบคอมพิวเตอร0ตามเอกสาร
การรายงานของสํานักทะเบียนที่ได'กําหนดไว'ในระเบียบนี้
ข'อ ๑๕๒ วิธีการจัดทําและควบคุมทะเบียนราษฎรด'วยระบบคอมพิวเตอร0ให'เปนไปตาม
วิธีการที่สํานักทะเบียนกลางกําหนด
(๑) เลขประจําตัวประชาชน มี ๑๓ หลัก แบงออกเปน ๕ สวน
สวนที่ ๑ มี ๑ หลัก หมายถึง ประเภทบุคคลซึ่งมี ๘ ประเภท
สวนที่ ๒ มี ๔ หลัก หมายถึง สํานักทะเบียนที่ออกเลขประจําตัวให'กับประชาชน
สวนที่ ๓ และสวนที่ ๔ รวมกันมี ๗ หลัก หมายถึง ลําดับที่ของบุคคลในแตละประเภท
ของแตละสํานักทะเบียน
สวนที่ ๕ มี ๑ หลัก หมายถึงเลขตรวจสอบความถูกต'องของเลขประจําตัวประชาชนทั้งหมด
(๒) ประเภทของบุคคลที่อยูในระบบทะเบียนราษฎร แบงออกเปน ๘ ประเภท
ประเภทที่ ๑ ได'แก คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได'แจ'งการเกิดภายในกําหนดเวลา
ที่กฎหมายกําหนด
ประเภทที่ ๒ ได'แก คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได'แจ'งการเกิดเกินกําหนดเวลา
ที่กฎหมายกําหนด
ประเภทที่ ๓ ได'แก คนไทยและคนตางด'าวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางด'าวซึ่งมีชื่อ
และรายการบุคคลในทะเบียนบ'านกอนวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗
ประเภทที่ ๔ ได'แก คนไทยและคนตางด'าวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางด'าวและได'มีการ
ย'ายเข'าในทะเบียนบ'านขณะยังไมมีเลขประจําตัวประชาชน (ระหวางวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗)
ประเภทที่ ๕ ได'แก คนไทยและคนตางด'าวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางด'าว
ที่ได'รับอนุมัติให'เพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข'าในทะเบียนบ'าน
ประเภทที่ ๖ ได'แก คนตางด'าวที่เข'าเมืองโดยชอบด'วยกฎหมายในลักษณะชั่วคราว
และคนตางด'าวที่เข'าเมืองโดยไมชอบด'วยกฎหมาย
ประเภทที่ ๗ ได'แก บุตรของบุคคลประเภทที่ ๖ ซึ่งเกิดในประเทศไทย
ประเภทที่ ๘ ได'แก บุคคลตางด'าวที่ได'รับอนุญาตให'มีถิ่นที่อยูในประเทศไทยหรือ
บุคคลที่ได'รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย

- 224 ตอนที่ ๒
ทะเบียนบ'าน
ข'อ ๑๕๓ การจัดทําทะเบียนบ'าน การแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่อยูของบ'าน
ของสํานักทะเบียนกลาง ให'จัดทําจากแบบรายงานการแก'ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือจําหนายเกี่ยวกับบ'าน
หรือทะเบียนบ'าน ฉบับป| พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่ตกหลน
ข'อ ๑๕๔ ให'สํานักทะเบียนกลางจัดพิมพ0ทะเบียนบ'านด'วยระบบคอมพิวเตอร0 แจกจายให'
สํานักทะเบียนตามแผนที่กําหนดจนครบทุกสํานักทะเบียน
ตอนที่ ๓
ทะเบียนคนเกิด
ข'อ ๑๕๕ ให'สํานักทะเบียนกลางจัดทําทะเบียนคนเกิดจากสูติบัตร ตอนที่ ๒
ข'อ ๑๕๖ สูติบัตร ตอนที่ ๒ ที่นํามาจัดทําทะเบียนคนเกิด ให'ดําเนินการถายภาพไว'ด'วย
ระบบไมโครฟ–ล0มหรือระบบภาพถายคอมพิวเตอร0เพื่อประโยชน0ในการอ'างอิงตรวจสอบและคัดรับรองสําเนา
ข'อ ๑๕๗ สูติบัตร ตอนที่ ๒ เมื่อได'จัดทําทะเบียนคนเกิดแล'ว ให'สงคืนสํานักทะเบียน
ที่ออกสูติบัตรเพื่อจัดเก็บตามระเบียบตอไป
ตอนที่ ๔
ทะเบียนคนตาย
ข'อ ๑๕๘ ให'สํานักทะเบียนกลางจัดทําทะเบียนคนตายจากมรณบัตร ตอนที่ ๒
ข'อ ๑๕๙ มรณบัตร ตอนที่ ๒ ที่นํามาจัดทําทะเบียนคนตาย ให'ดําเนินการถายภาพ
ไว'ด'วยระบบไมโครฟ–ล0มหรือระบบภาพถายคอมพิวเตอร0เพื่อประโยชน0ในการอ'างอิงตรวจสอบและคัดรับรองสําเนา
ข'อ ๑๖๐ มรณบัตร ตอนที่ ๒ เมื่อได'จัดทําทะเบียนคนตายแล'ว ให'สงคืนสํานักทะเบียน
ที่ออกมรณบัตรเพื่อจัดเก็บตามระเบียบตอไป

- 225 ตอนที่ ๕
การย'ายที่อยู
ข'อ ๑๖๑ เมื่อมีการแจ'งการย'ายออกหรือแจ'งการย'ายเข'าในทะเบียนบ'านของสํานักทะเบียน
แล'วให'สํานักทะเบียนกลางปรับปรุงทะเบียนบ'านให'ตรงกันกับของสํานักทะเบียนตามหลักฐานใบแจ'งการย'ายที่อยู
ข'อ ๑๖๒ ใบแจ'งการย'ายที่อยู ให'ดําเนินการถายภาพไว'ด'วยระบบไมโครฟ–ล0มหรือระบบ
ภาพถายคอมพิวเตอร0เพื่อประโยชน0ในการอ'างอิง ตรวจสอบและคัดรับรองสําเนา
ข'อ ๑๖๓ ใบแจ'งการย'ายที่อยู เมื่อได'ดําเนินการแล'วให'สงคืนสํานักทะเบียนที่ออกใบแจ'ง
การย'ายที่อยู เพื่อจัดเก็บตามระเบียบตอไป
ตอนที่ ๖
การเพิ่มชื่อและการจําหนายชื่อ
ข'อ ๑๖๔ ให'สํานักทะเบียนกลางดําเนินการเพิ่มชื่อหรือจําหนายชื่อออกจากทะเบียนบ'าน
ของสํานักทะเบียนกลางตามแบบรายงานการเพิ่มชื่อหรือจําหนายชื่อที่สํานักทะเบียนจัดสงมา แล'วแตกรณี
ข'อ ๑๖๕ แบบรายงานการเพิ่มชื่อหรือจําหนายชื่อเมื่อดําเนินการแล'ว ให'สํานักทะเบียนกลาง
ทําลายตามระยะเวลาและวิธีการที่กําหนด
ตอนที่ ๗
การปรับปรุงฐานข'อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
ข'อ ๑๖๖ ให'สํานักทะเบียนกลางดําเนินการปรับปรุงรายการในฐานข'อมูลทะเบียนประวัติ
ราษฎรเปนป=จจุบันตามหลักฐานที่สํานักทะเบียนจัดสงมา หรือตามหลักฐานรายการทะเบียนที่พิมพ0จาก
คอมพิวเตอร0และได'มีการตรวจสอบแก'ไขให'ถูกต'องแล'ว
ข'อ ๑๖๗ หลักฐานการปรับปรุงฐานข'อมูลทะเบียนประวัติราษฎรเมื่อดําเนินการแล'วให'
สํานักทะเบียนกลางทําลายตามระยะเวลาและวิธีการที่กําหนด
ตอนที่ ๘
การสงและการรายงาน
ข'อ ๑๖๘ แบบพิมพ0การทะเบียนราษฎรและแบบรายงานที่สํานักทะเบียนกลางสงคืนให'
สํานักทะเบียนตรวจสอบความถูกต'อง แล'วยืนยันหรือแก'ไขให'ถูกต'องพร'อมทั้งสงคืนให'สํานักทะเบียนกลาง
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ได'รับเอกสาร

- 226 ข'อ ๑๖๙ การยืนยันหรือแก'ไขความถูกต'องในแบบพิมพ0การทะเบียนราษฎรและ
แบบรายงานตามข'อ ๑๖๘ ให'สํานักทะเบียนดําเนินการตามวิธีการที่สํานักทะเบียนกลางกําหนด
ข'อ ๑๗๐ กรณีที่สํานักทะเบียนกลางตรวจสอบและพบความผิดพลาดของรายการบุคคล
และรายการบ'านที่สํานักทะเบียนจัดสงรายงาน ให'แจ'งสํานักทะเบียนดําเนินการแก'ไขให'ถูกต'องตามวิธีการ
ที่สํานักทะเบียนกลางกําหนด
สวนที่ ๘
การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
ข'อ ๑๗๑ “ผู'มีอํานาจเปรียบเทียบ” ในเขตสํานักทะเบียนอําเภอ หมายถึง นายทะเบียนอําเภอ
ในเขตสํานักทะเบียนท'องถิ่น หมายถึง นายทะเบียนท'องถิ่น
ข'อ ๑๗๒ เมื่อปรากฏวาผู'ใดกระทําผิดกฎหมายวาด'วยการทะเบียนราษฎร ให'มีผู'มีอํานาจ
เปรียบเทียบทําการเปรียบเทียบโดยมิชักช'า
ข'อ ๑๗๓ ให'ผู'มีอํานาจเปรียบเทียบบันทึกคําให'การของผู'กลาวหาและผู'ต'องหาโดยยอ
ถ'าผู'ต'องหายินยอมให'เปรียบเทียบก็ให'ทําการเปรียบเทียบได' แตถ'าผู'ต'องหาไมยินยอม
ให'เปรียบเทียบ ให'แจ'งให'พนักงานสอบสวนดําเนินคดีตอไป
คําให'การของผู'กลาวหา ผู'ต'องหา และบันทึกการเปรียบเทียบ ให'บันทึกลงในสมุดบันทึก
การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ตามแนบท'ายระเบียบนี้
ข'อ ๑๗๔ ในการเปรียบเทียบ ให'ผู'มีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดเงินคาปรับที่ผู'ต'องหา
จะต'องพึงชําระโดยคํานึงถึงลักษณะความหนักเบาและพฤติการณ0แหงความผิดตลอดจนฐานะความเปนอยู
ของผู'ต'องหา
ข'อ ๑๗๕ เมื่อผู'ต'องหาได'ชําระเงินคาปรับแล'ว ให'ผู'มีอํานาจเปรียบเทียบออกใบเสร็จรับเงิน
ให'ผู'ต'องหารับไป
ข'อ ๑๗๖ การรายงานผลคดีเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
ให'สํานักทะเบียนรายงานไปยังสํานักทะเบียนกลาง ตามแบบท'ายระเบียบนี้ทุกเดือนในสัปดาห0แรกของเดือนถัดไป
ข'อ ๑๗๗ การรับเงิน เก็บรักษาเงิน สงและถอนเงินคาเปรียบเทียบ สําหรับกรณี
นายทะเบียนท'องถิ่นเปนผู'ทําการเปรียบเทียบ ให'ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด'วยการฝากเงิน
การเบิกจายเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินของเทศบาล สําหรับกรณีนายทะเบียนอําเภอเปนผู'ทําการ
เปรียบเทียบ ให'ถือปฏิบัติตามระเบียบการรับจาย การเก็บรักษาและการนําสงเงินในหน'าที่ของอําเภอและ
กิ่งอําเภอของกระทรวงการคลัง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ชูวงศ0 ฉายะบุตร
ผู'อํานวยการทะเบียนกลาง
[๑]
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