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ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง 

ว�าด%วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๓๕[๑] 

                        
  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๑) วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู'อํานวยการทะเบียนกลางวางระเบียบการจัดทําทะเบียนราษฎรไว'ดังต�อไปนี้ 

  
ส�วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

                        
  

ตอนท่ี ๑ 
การบังคับใช'และนิยามศัพท0 

                        
  

ข'อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว�าด'วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๓๕”  

ข'อ ๒  ระเบียบนี้ให'ใช'ตั้งแต�วันท่ี ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป�นต'นไป 

ข'อ ๓  ในระเบียบนี้ 
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผู'เป�นหัวหน'าประจําก่ิงอําเภอและ

ผู'อํานวยการเขตในกรุงเทพมหานคร 
“บ'านเลขท่ี” หมายความว�า เลขประจําบ'านซ่ึงนายทะเบียนกําหนดให'บ'านแต�ละหลัง 
“เด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กอ�อน” หมายความว�า เด็กเกิดใหม�ท่ีมีอายุไม�เกิน ๒๘ วัน 
“การแจ'งการเกิดเกินกําหนด” หมายความว�า การแจ'งเกิดต�อนายทะเบียนผู'รับแจ'ง  

เม่ือพ'นเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
“การแจ'งการตายเกินกําหนด” หมายความว�า การแจ'งตายต�อนายทะเบียนผู'รับแจ'ง  
เม่ือพ'นเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
“การแจ'งการย'ายท่ีอยู�ปลายทาง” หมายความว�า การแจ'งย'ายท่ีอยู�โดยผู'ย'ายท่ีอยู�  

ต�อนายทะเบียนผู'รับแจ'งแห�งท'องท่ีท่ีไปอยู�ใหม� 
“คนต�างท'องท่ี” หมายความว�า คนท่ีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน 

ของสํานักทะเบียนอ่ืน 
“คนในท'องท่ี” หมายความว�า คนท่ีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน 

ของสํานักทะเบียนแห�งท'องท่ีนั้น 
“เพ่ิมชื่อ” หมายความว�า การเพ่ิมชื่อและรายการของบุคคลในทะเบียนบ'าน หรือทะเบียนบ'านกลาง 
“บิดา” หมายความว�า บิดาตามความเป�นจริง 
“ผู'แจ'ง” หมายความว�า ผู'มีหน'าท่ีแจ'งตามท่ีกฎหมายกําหนดไว' 
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ข'อ ๔  ห'ามมิให'นายทะเบียนเรียกหลักฐานประกอบการแจ'งนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว' 

ในระเบียบนี้และนายทะเบียนอาจจะเรียกหลักฐานน'อยกว�าท่ีกําหนดไว'ในระเบียบนี้ก็ได' หากเห็นว�าหลักฐาน 
ท่ีนํามาแสดงเพียงพอแก�การวินิจฉัย 

กรณีท่ีนายทะเบียนหรือนายอําเภอไม�สามารถดําเนินการตามความประสงค0ของผู'แจ'งหรือ
ผู'ร'องได' ให'แจ'งผู'แจ'งหรือผู'ร'องทราบพร'อมเหตุผลท่ีไม�อาจดําเนินการได' 

  
ตอนท่ี ๒ 

เจ'าบ'านและการมอบหมาย 
                        

  
ข'อ ๕  บุคคลท่ีจะทําหน'าท่ีเป�นเจ'าบ'าน ให'นายทะเบียนผู'รับแจ'งพิจารณาตามลําดับ ดังนี้ 
(๑) ให'พิจารณาจากทะเบียนบ'านว�าได'มีการระบุให'ผู'ใดทําหน'าท่ีเป�นเจ'าบ'านก�อน 
(๒) หากบุคคลตาม (๑) ไม�สามารถปฏิบัติกิจการได' ให'พิจารณาบุคคลอ่ืนซ่ึงมีชื่อ 

ในทะเบียนบ'าน ทําหน'าท่ีเป�นเจ'าบ'านแทน โดยให'บันทึกถ'อยคําให'ได'ข'อเท็จจริงว�าบุคคลดังกล�าวเป�นผู'มีหน'าท่ี
ดูแลบ'านแทน เจ'าบ'านในขณะนั้น 

(๓) บุคคลซ่ึงมีชื่อในทะเบียนบ'านเป�นผู'เยาว0หรือเป�นคนเสมือนไร'ความสามารถให'ผู'ปกครอง
ตามท่ีกฎหมายกําหนดเป�นผู'ทําหน'าท่ีเจ'าบ'านแทน เว'นแต�จะพิจารณาเห็นว�าผู'เยาว0หรือคนเสมือนไร'ความสามารถ 
สามารถทําหน'าท่ีดังกล�าวได' ก็ให'ทําหน'าท่ีเป�นเจ'าบ'านได' 

(๔) บ'านว�างให'บุคคลซ่ึงครอบครองบ'านในขณะนั้นไม�ว�าจะครอบครองในฐานะใด ให'บุคคล
ดังกล�าวทําหน'าท่ีเป�นเจ'าบ'าน โดยให'ตรวจสอบหรือสอบถามให'ได'ข'อเท็จจริงว�าเป�นผู'มีหน'าท่ีครอบครอง
ดูแลบ'านในขณะนั้น 

ข'อ ๖  กรณีผู'มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน ซ่ึงรายการในช�องสถานภาพมิได'ระบุ
ว�าเป�นเจ'าบ'าน ประสงค0จะทําหน'าท่ีเป�นเจ'าบ'านเพ่ือดําเนินการแจ'งตามกฎหมายให'นายทะเบียนดําเนินการ 
ดังนี้ 

(๑) สอบถามถึงสาเหตุหรือเหตุผลความจําเป�นและบันทึกไว'เป�นหลักฐาน 
(๒) เรียกสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านของผู'แจ'ง 
(๓) บัตรประจําตัวของผู'แจ'งท่ีจะทําหน'าท่ีเป�นเจ'าบ'าน 
เม่ือได'หลักฐานข'างต'นครบถ'วนแล'ว ให'นายทะเบียนดําเนินการให'ตามท่ีแจ'งในฐานะเป�นเจ'าบ'าน 

ข'อ ๗  กรณีผู'ท่ีไม�มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'านประสงค0จะทําหน'าท่ีในฐานะ 
ผู'ได'รับมอบหมายจากเจ'าบ'าน ให'นายทะเบียนดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) เรียกบัตรประจําตัวหรือสําเนาภาพถ�ายบัตรประจําตัวของเจ'าบ'านในฐานะผู'มอบหมาย 
และให'เจ'าบ'านลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต'องในสําเนาภาพถ�ายบัตรประจําตัว 

(๒) เรียกบัตรประจําตัวของผู'แจ'งในฐานะผู'ได'รับมอบหมาย 
(๓) เรียกสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านของบ'านท่ีได'รับมอบหมาย 
(๔) หนังสือมอบหมายจากเจ'าบ'าน (ถ'ามี) 
การมอบหมายดังกล�าว ให'นายทะเบียนบันทึกเลขท่ีหรือหมายเลขบัตรประจําตัวตาม (๑) 

และ (๒) ให'ปรากฏในหลักฐานการแจ'ง 
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ข'อ ๘  การดําเนินการของผู'แจ'งตามข'อ ๖ และข'อ ๗ หากปรากฏภายหลังว�าผู'ท่ีทําหน'าท่ี

เป�นเจ'าบ'านได'เจตนาแจ'งข'อความอันเป�นเท็จ ให'นายทะเบียนแจ'งความดําเนินคดีอาญากับผู'แจ'งต�อไป 
  

ส�วนท่ี ๒ 
บ'านและบ'านเลขท่ี 
                        

  
ตอนท่ี ๑ 

บ'านท่ีต'องกําหนดบ'านเลขท่ี 
                        

  
ข'อ ๙  บ'านท่ีต'องกําหนดบ'านเลขท่ี ต'องเป�นบ'านตามกฎหมายว�าด'วยการทะเบียนราษฎร 

ข'อ ๑๐  บ'านหลังหนึ่ง ให'กําหนดบ'านเลขท่ีเพียงเลขหมายเดียว 

ข'อ ๑๑  บ'านท่ีปลูกเป�นตึกแถวหรือห'องแถว หรืออาคารชุด ให'กําหนดบ'านเลขท่ีทุกห'อง
โดยถือว�าห'องหนึ่ง ๆ เป�นบ'านหลังหนึ่ง 

ข'อ ๑๒  บ'านท่ีปลูกไว'สําหรับให'เช�าเป�นหลังๆ ให'กําหนดบ'านเลขท่ีทุกหลัง แม'จะมีผู'เช�า
หรือไม�ก็ตาม 

ข'อ ๑๓  เรือ แพหรือยานพาหนะท่ีจอดอยู�เป�นประจําและมีผู'อาศัย ให'กําหนดบ'านเลขท่ี
ไว'เช�นเดียวกันโดยถือว�าเรือ แพ หรือยานพาหนะนั้น ๆ เป�นบ'านหลังหนึ่ง 

ข'อ ๑๔  บ'านซ่ึงมีโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร'างอยู�ในขอบเขตเดียวกัน เช�น วัด กองทหาร 
โรงเรียน เรือนจํา สถานีตํารวจ ให'กําหนดบ'านเลขท่ีแต�ละแห�งเพียงเลขหมายเดียว แต�ถ'าเจ'าบ'านประสงค0
จะกําหนดบ'านเลขท่ีข้ึนอีกก็ให'นายทะเบียนกําหนดให' 

  
ตอนท่ี ๒ 

การกําหนดบ'านเลขท่ี 
                        

  
ข'อ ๑๕  ให'กําหนดบ'านเลขท่ีดังต�อไปนี้ 
ในเขตสํานักทะเบียนท'องถ่ิน ให'นายทะเบียนผู'รับแจ'งดําเนินการดังนี้ 
(๑) ต้ังชื่อถนน ตรอก ซอย ในเขตเทศบาลทุกแห�งจนครบ 

ในกรณีท่ีตรอกหรือซอยเดียวกันมีชื่อเดิมหลายชื่อไม�เหมือนกัน ให'เลือกใช'ชื่อตรอก
หรือซอยนั้นแต�ชื่อเดียว โดยใช'ชื่อท่ีประชาชนนิยม หรือในกรณีท่ีมีตรอกหรือซอย ๒ สายมาบรรจบกัน 
ให'เลือกใช'ชื่อตรอกหรือซอยนั้นแต�ชื่อเดียวโดยถือหลักใช'ชื่อของตรอกหรือซอยท่ีมีระยะยาวกว�าหรือชื่อท่ี
ประชาชนนิยม 
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ในกรณีท่ีตรอกหรือซอยดังกล�าวนี้ มีซอยแยกออกไปอีก ให'ใช'ชื่อตรอกหรือซอยนั้นๆ 

แต�มีเลขหมายกํากับไว' เช�น รองเมือง ซอย ๑ รองเมือง ซอย ๒ ตามลําดับ โดยเริ่มต'นเรียงเลขลําดับซอย 
ท่ี ๑ จากจุดสมมุติว�าด'วยการให'บ'านเลขท่ีของตรอกหรือซอยนั้น 

(๒) ให'กําหนดบ'านเลขท่ีเรียงตามลําดับบ'าน โดยแต�ละถนน ตรอก ซอย แม�น้ํา หรือ 
ลําคลองสายหนึ่ง ๆ ข้ึนลําดับ ๑ ใหม� จนตลอดสายทุกสาย 

(๓) การเรียงบ'านเลขท่ี ให'เริ่มต'นจากจุดสมมุติก�อน เม่ือหันหลังไปทางจุดสมมุติฝ=¡งขวา
ของถนน ตรอก ซอย แม�น้ํา ลําคลอง ให'กําหนดบ'านเลขท่ีเป�นเลขคู�เรียงต�อไปตามลําดับ เช�น ๒, ๔ ๖, ๘ 
ฯลฯ ส�วนฝ=¡งซ'ายมือให'กําหนดบ'านเลขท่ีเป�นเลขค่ีเรียงกันไปตามลําดับ เช�น ๑, ๓, ๕, ๗, ๙, ฯลฯ 

ในเขตสํานักทะเบียนอําเภอ ให'นายทะเบียนผู'รับแจ'งดําเนินการดังนี้ 
(๑) ถือปฏิบัติเช�นเดียวกับการกําหนดบ'านเลขท่ีในเขตสํานักทะเบียนท'องถ่ินโดยอนุโลม 
(๒) เรียงลําดับบ'านเลขท่ีเป�นรายหมู�บ'าน เม่ือข้ึนหมู�บ'านใหม�ให'ข้ึนหมายเลข ๑ เสมอไป 
(๓) เริ่มต'นให'บ'านเลขท่ี ต้ังแต�ในเขตชุมชนท่ีหนาแน�นในหมู�บ'านนั้น ๆ เสียก�อน แล'วจึง

กําหนดบ'านเลขท่ีท่ีอยู�ใกล'ถนนสายใหญ� ๆ หรือริมน้ําเป�นลําดับท่ี ๒ จนสุดสายแล'วแยกเป�นสายอ่ืนๆ ต�อไป
ตามความเหมาะสมและสะดวกแก�การค'นหาบ'าน โดยให'ถือหลักว�าบ'านใกล'เคียงกันควรจะให'บ'านเลขท่ีใกล'กัน 

ข'อ ๑๖  ถ'าชุมชนใดมีบ'านอยู�เป�นหย�อม ๆ หรือบ'านท่ีอยู�ระเกะระกะไม�เป�นระเบียบ 
ให'กําหนดจุดสมมุติข้ึนก�อน แล'วกําหนดเส'นทางจากจุดสมมุตินั้น และปฏิบัติตามข'อ ๑๕ 

ข'อ ๑๗  ในกรณีท่ีไม�สามารถกําหนดจุดสมมุติข้ึนได' เช�น ไม�สามารถกําหนดเขตชุมชนข้ึน
ได'หรือท'องท่ีท่ีมีบ'านอยู�เป�นหย�อม ๆ ไม�เป�นระเบียบ ให'กําหนดจุดสมมุติข้ึนก�อนแล'วให'กําหนดบ'านเลขท่ี
เริ่มต'นจากจุดสมมุตินั้น 

ข'อ ๑๘  บริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีอาณาเขตติดต�อกันหลายท'องท่ี ให'นายทะเบียนแต�ละแห�งท่ีท'องท่ี
ติดกันนั้น ทําความตกลงกันว�าถนน ตรอก ซอย แม�น้ํา ลําคลองสายใดท่ีติดต�อกันระหว�างท'องท่ีให'ติดบ'านเลขท่ี 
ฝ=¡งใดเป�นขวาหรือซ'ายเหมือนกันโดยตลอด 

ข'อ ๑๙  เม่ือได'กําหนดให'บ'านเลขท่ีแล'ว ต�อมามีบ'านปลูกสร'างข้ึนใหม�ระหว�างบ'านหลังใด
ก็ให'ใช'บ'านเลขท่ีท่ีอยู�ใกล'ชิดนั้นแล'วเพ่ิมตัวเลขไว'ท'าย เช�น ๕/๒, ๕/๓ เป�นบ'านเลขท่ีท่ีปลูกสร'างข้ึนใหม�หรือ
ถ'าบ'านใดรื้อถอนไป และมีบ'านปลูกสร'างข้ึนใหม� ณ ท่ีเดิม หรอืใกล'ชิดกับบ'านท่ีรื้อถอนไปก็ให'ใช'บ'านเลขท่ีท่ีรื้อ
ถอนนั้น ถ'าปลูกสร'างบ'านข้ึนใหม�ต�อจากบ'านท่ีมีบ'านเลขท่ีสูงสุดให'กําหนดบ'านเลขท่ีท่ีปลูกสร'างใหม�เรียง
จากเลขหมายสูงสุดนั้นต�อไปตามลําดับ 

ข'อ ๒๐  บ'านท่ีปลูกสร'างในท่ีสาธารณะ หรือโดยบุกรุกป:าสงวน หรือโดยมิได'รับอนุญาต
ตามกฎหมายว�าด'วยการควบคุมการก�อสร'างอาคาหรือตามกฎหมายอ่ืน ให'ถือเป�นบ'านท่ีจะต'องกําหนด
บ'านเลขท่ีให'ตามระเบียบนี้ โดยในการจัดทําทะเบียนบ'านให'ระบุคําว�า “ทะเบียนบ'านชั่วคราว” ในแบบพิมพ0
ทะเบียนบ'าน เม่ือได'รับการแก'ไขให'ถูกต'องตามกฎหมายท่ีเก่ียวข'องแล'วให'ขีดฆ�าคําว�า “ทะเบียนบ'านชัว่คราว”  
ออกไป 
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ตอนท่ี ๓ 

จุดสมมุติในการให'บ'านเลขท่ี 
                        

  
ข'อ ๒๑  ถนนท่ีเป�นทางเข'าเขตชุมชน ให'ถือต'นทางของเขตชุมชนนั้นเป�นจุดสมมุติ 
ข'อ ๒๒  ถนนท่ีตั้งต'นจากริมฝ=¡งแม�น้ํา ริมคลอง หรือชายทะเล ให'ถือจากริมแม�น้ํา  

ริมคลองหรือชายทะเลนั้นเป�นจุดสมมุติ 
ข'อ ๒๓  ตรอก หรือซอย ให'ถือถนนใหญ�ซ่ึงตรอกหรือซอยนั้นแยกออกมาเป�นจุดสมมุติ 
ข'อ ๒๔  บ'านท่ีอยู�ริมน้ําไม�มีถนน ตรอก หรือซอย ให'ถือปากน้ําเป�นจุดสมมุติ 
ข'อ ๒๕  จุดสมมุติอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม เช�น หมู�บ'านท่ีมีบ'านระเกะระกะให'จัดทําเส'นทาง

สมมุติข้ึนเสียก�อน แล'วจึงกําหนดบ'านเลขท่ีให' 
  

ตอนท่ี ๔ 
วิธีติดบ'านเลขท่ี 

                        
  

ข'อ ๒๖  บ'านท่ัวไปให'ติดบ'านเลขท่ีท่ีประตูบ'านทางเข'า หรือท่ีท่ีคนภายนอกเห็นได'ง�าย 

ข'อ ๒๗  บ'านท่ีมีรั้วบ'านโดยรอบ ให'ติดบ'านเลขท่ีไว'ท่ีประตูรั้วบ'านทางเข'า ถ'ารั้วบ'านมีประตู
ทางเข'าหลายทางให'ติดไว'ท่ีประตูรั้วซ่ึงใช'เข'าออกโดยปกติ 

ข'อ ๒๘  บ'านท่ีอยู�ริมนํ้าและมีศาลาท�าน้ํา ให'ติดบ'านเลขท่ีไว'ท่ีศาลาท�าน้ําของบ'านนั้น 
ถ'าบ'านใดไม�มีศาลาท�าน้ํา ให'ติดไว'ท่ีบ'านซ่ึงสามารถมองจากลําน้ําเห็นได'โดยชัดเจน 

ข'อ ๒๙  บ'านท่ีมีรั้วบ'านแต�ไม�มีกรอบประตูรั้วบ'าน ให'ติดบ'านเลขท่ีไว'ตรงเสาประตูรั้วบ'าน
ทางเข'าด'านขวามือ ให'ตัวเลขสูงกว�าพ้ืนดินประมาณ ๒ เมตร 

ข'อ ๓๐  บ'านท่ีมีรั้วบ'านและกรอบประตูรั้วบ'าน ให'ติดบ'านเลขท่ีไว'ตรงกลางของขอบประตูรั้ว
บ'านเบ้ืองบน 

ข'อ ๓๑  บ'านท่ีมีหลายชั้น และแยกการปกครองต�างหากจากกัน เช�น ห'องเช�า อาคารชุด  
ให'ติดบ'านเลขท่ีทุกห'องเรียงตามลําดับจากห'องข'างล�างข้ึนไปหาชั้นบน 

  
ตอนท่ี ๕ 

การแจ'งเก่ียวกับบ'าน 
                        

  
ข'อ ๓๒  บ'านปลูกสร'างใหม�หรือปลูกสร'างนานแล'ว แต�ยังไม�มีบ'านเลขท่ี เม่ือเจ'าบ'านแจ'ง

ขอมีบ'านเลขท่ีต�อนายทะเบียน ให'นายทะเบียนถือปฏิบัติ ดังนี้ 
กรณีแจ'งต�อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ิน ให'ดําเนินการดังนี้ 
(๑) รับแจ'งตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๔ (๑๖) 
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(๒) ตรวจสอบหลักฐานของผู'แจ'ง 
(๓) ตรวจสอบสภาพความเป�นบ'าน 
(๔) กําหนดบ'านเลขท่ี 
(๕) กําหนดเลขรหัสประจําบ'านตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๕) 
(๖) จัดทําทะเบียนบ'าน สําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านและมอบให'ผู'แจ'งเป�นหลักฐาน 
(๗) รายงานการกําหนดเลขรหัสประจําบ'านตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๘) 
กรณีแจ'งต�อนายทะเบียนผู'รับแจ'งผู'ซ่ึงผู'อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ให'ดําเนินการ

ดังนี้ 
(๑) ดําเนินการตามวรรคสอง (๑) - (๔) และมอบหลักฐานการรับแจ'งให'แก�ผู'แจ'งไว' 
(๒) รวบรวมหลักฐานการกําหนดบ'านเลขท่ีส�งไปยังนายทะเบียนอําเภอเพ่ือดําเนินการ 

ตามวรรคสอง (๕) - (๗) 
(๓) ให'นายทะเบียนอําเภอมอบสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านให'นายทะเบียนผู'รับแจ'ง

เพ่ือมอบให'ผู'แจ'งต�อไป 
กรณีผู'แจ'งนําหลักฐานการรับแจ'งมาขอรับสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านให'นายทะเบียน

อําเภอมอบให'ผู'แจ'ง 
  
ข'อ ๓๓  กรณีท่ีมีการดัดแปลงบ'านหรือกระทําการใด ๆ จนเกิดสภาพเป�นบ'านใหม� 

โดยแยกออกจากบ'านเดิม การขอบ'านเลขท่ีบ'านใหม�ให'ปฏิบัติตามข'อ ๓๒ 

ข'อ ๓๔  กรณีมีการแจ'งการรื้อบ'าน ให'นายทะเบียนปฏิบัติ ดังนี้ 
กรณีแจ'งต�อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ิน ให'ดําเนินการดังนี้ 
(๑) รับแจ'งตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๔ (๑๖) 
(๒) ตรวจสอบหลักฐานของผู'แจ'ง 
(๓) ตรวจสอบว�าได'มีการรื้อบ'าน 
(๔) ให'นายทะเบียนจําหน�ายทะเบียนบ'าน สําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านพร'อมหมาย

เหตุการจําหน�ายไว' แล'วแยกเก็บไว'ต�างหาก 
(๕) ดําเนินการแจ'งย'ายรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน ตามระเบียบว�าด'วยการแจ'งการย'ายท่ีอยู� 
(๖) รายงานการจําหน�ายทะเบียนบ'านตามระเบียบในข'อ ๑๓๒ (๔) 
กรณีแจ'งต�อนายทะเบียนผู'รับแจ'งผู'ซ่ึงผู'อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ให'ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ดําเนินการตามวรรคสอง (๑) - (๓) 
(๒) รวบรวมหลักฐานส�งไปยังนายทะเบียนอําเภอเพ่ือดําเนินการตามวรรคสอง (๔) - (๖) 
กรณีท่ีมีการดัดแปลงบ'านหรือกระทําการใด ๆ จนบ'านดังกล�าวไม�มีสภาพบ'านให'ปฏิบัติ

เช�นเดียวกับการรื้อบ'าน 

ข'อ ๓๕  กรณีบ'านถูกทําลายจนหมดสภาพความเป�นบ'าน ให'นายทะเบียนปฏิบัติ ดังนี้ 
กรณีมีการแจ'งให'ปฏิบัติตามข'อ ๓๔ 
กรณีไม�มีการแจ'งภายใน ๑๕ วันนับแต�บ'านถูกทําลาย ให'ดําเนินการดังนี้ 
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(๑) บันทึกสาเหตุท่ีบ'านถูกทําลายในทะเบียนบ'านพร'อมระบุข'อความด'วยหมึกสีแดงไว'

ด'านหน'าใต'คําว�าทะเบียนบ'านว�า “ทะเบียนบ'านชั่วคราว” โดยให'ถือว�าเป�นทะเบียนบ'าน 
(๒) ติดต�อเจ'าบ'านมาดําเนินการแจ'งย'ายท่ีอยู�โดยเร็ว 
(๓) หากเกิน ๑๘๐ วันนับแต�วันท่ีบ'านถูกทําลาย ให'ดําเนินการแจ'งการย'ายไม�ทราบท่ีอยู�

ตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๘๑ 
(๔) ขีดฆ�าคําว�า “ทะเบียนบ'านชั่วคราว” เม่ือได'มีการปลูกสร'างบ'านใหม�แทนท่ีบ'านถูก

ทําลายพร'อมบันทึกการแก'ไขในทะเบียนบ'าน 

ข'อ ๓๖  กรณีท่ีรายการของบ'านในทะเบียนบ'านผิดไปจากข'อเท็จจริงให'ดําเนินการดังนี้ 
(๑) เม่ือเจ'าบ'านมาแจ'ง ให'นายทะเบียนตรวจสอบและแก'ไขให' 
(๒) เม่ือนายทะเบียนตรวจพบ ให'แก'ไขในทะเบียนบ'านพร'อมท้ังแจ'งเจ'าบ'านให'นําสําเนา

ทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านมาดําเนินการแก'ไขให'ถูกต'องตรงกันต�อไป 

ข'อ ๓๗  กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง ให'ถือปฏิบัติดังนี้ 
การต้ังหมู�บ'านใหม� 
(๑) ให'ใช'บ'านเลขท่ีและเลขรหัสประจําบ'านท่ีได'กําหนดไว'เดิมต�อไป 
(๒) ให'นายทะเบียนแก'ไขเฉพาะรายการ “หมู�ท่ี… ” ในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'าน

ฉบับเจ'าบ'านให'ตรงกับ “หมู�ท่ี” ท่ีได'ประกาศจัดต้ัง 
การเปลี่ยนแปลงเขตตําบล 
(๑) โอนหมู�บ'านท้ังหมู�บ'านจากตําบลหนึ่งไปข้ึนการปกครองกับอีกตําบลหนึ่ง หรือ 

การจัดต้ังตําบลข้ึนใหม� ให'นายทะเบียนแก'ไขเฉพาะรายการ หมู�ท่ีและตําบลในทะเบียนบ'านและสําเนา
ทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านเท�านั้น 

(๒) โอนหมู�บ'านเพียงบางส�วนของตําบลหนึ่งไปข้ึนการปกครองกับอีกตําบลหนึ่ง 
ให'นายทะเบียนแก'ไขเฉพาะรายการท่ีเปลี่ยนแปลงไปให'ถูกต'องตามสภาพความเป�นจริง 

การจัดต้ังสํานักทะเบียนข้ึนใหม�หรือการเปลี่ยนเขตสํานักทะเบียน ให'ถือปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ให'สํานักทะเบียนเดิมจัดทําบัญชีเอกสารมอบทะเบียนบ'านให'สํานักทะเบียนใหม� 

พร'อมท้ังหลักฐานทะเบียนราษฎรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข'อง 
(๒) สํานักทะเบียนใหม�แก'ไขรายการของบ'านในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'าน 

ฉบับเจ'าบ'านให'ถูกต'องตามสภาพความเป�นจริง 
การแก'ไขรายการของบ'านในทะเบียนบ'านในกรณีดังกล�าวข'างต'น ให'นายทะเบียนจัดทํา

รายงานการแก'ไขตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๙) 

ข'อ ๓๘  กรณีท่ีนายทะเบียนเห็นสมควรท่ีจะให'มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ'านเลขท่ี 
ในเขตสํานักทะเบียนท้ังหมดหรือบางส�วน ก็ให'ดําเนินการได'โดยดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ประกาศให'ราษฎรหรือเจ'าบ'านในเขตท่ีจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ'านเลขท่ี 
ให'ทราบก�อนไม�น'อยกว�า ๑๕ วัน 

(๒) จัดทําแผนผังของบริเวณท่ีจะดําเนินการโดยสังเขป 
(๓) กําหนดบ'านเลขท่ีข้ึนใหม� โดยถือปฏิบัติตามระเบียบว�าด'วยการกําหนดบ'านเลขท่ี 
(๔) แก'ไขเปลี่ยนแปลงบ'านเลขท่ีในทะเบียนบ'านและแจ'งเจ'าบ'านให'นําสําเนาทะเบียนบ'าน

ฉบับเจ'าบ'านมาแก'ไขให'ถูกต'อง 
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(๕) รายงานการแก'ไขตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๙) 
(๖) แจ'งให'ส�วนราชการหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข'อง เช�น ไปรษณีย0 การประปาหรือการไฟฟ�า

เป�นต'น เพ่ือเป�นการประสานต�อไป 
ข'อ ๓๙  กรณีมีบ'านเลขท่ีซํ้ากัน ให'นายทะเบียนกําหนดบ'านเลขท่ีให'ใหม� โดยดําเนินการดังนี้ 
(๑) ให'ตรวจสอบและสอบสวนข'อเท็จจริงว�าบ'านหลังใดได'บ'านเลขท่ีนั้นมาก�อน ท้ังนี้  

ให'ถือว�าบ'านเลขท่ีท่ีกําหนดให'ก�อนเป�นบ'านเลขท่ีท่ีถูกต'อง เว'นแต�นายทะเบียนจะเห็นสมควรกําหนด
บ'านเลขท่ีให'ใหม�ก็ให'ดําเนินการได' 

(๒) ในการกําหนดบ'านเลขท่ีให'ใหม�แก�บ'านหลังท่ีซํ้า ให'ถือปฏิบัติเช�นเดียวกับการขอ
บ'านเลขท่ีใหม�โดยอนุโลม โดยไม�ต'องให'เจ'าบ'านแจ'ง 

(๓) แจ'งเจ'าบ'านทราบและให'นําสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านมาแก'ไขให'ถูกต'องตรงกัน 
(๔) รายงานการกําหนดบ'านเลขท่ีตาม (๒) ตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๘) 
  

ส�วนท่ี ๓ 
การจัดทําทะเบียนราษฎร 

                        
  

ตอนท่ี ๑ 
ทะเบียนบ'าน 

                        
  

ข'อ ๔๐  เม่ือนายทะเบียนกําหนดบ'านเลขท่ีให'บ'านหลังใดแล'ว ให'ดําเนินการดังนี้ 
(๑) จัดทําทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านสําหรับบ'านหลังนั้น 
(๒) กําหนดเลขรหัสประจําบ'าน 
(๓) มอบสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านให'แก�เจ'าบ'านพร'อมลงลายมือชื่อผู'มอบและ 

ผู'รับมอบไว'เป�นหลักฐาน  

ข'อ ๔๑  กรณีทะเบียนบ'านของสํานักทะเบียนสูญหาย ให'นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
(๑) แจ'งความลงบันทึกประจําวันไว'เป�นหลักฐาน 
(๒) ขอตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนกลาง เม่ือได'รับแจ'งแล'วให'จัดทําทะเบียนบ'านและ

บันทึกรายการในช�องบันทึกในทะเบียนบ'านท่ีจัดทําข้ึนใหม�ว�า “แทนฉบับเดิมท่ีสูญหาย” พร'อมลงลายมือ
ชื่อและวันเดือนป|ท่ีจัดทําไว'  

ข'อ ๔๒  กรณีทะเบียนบ'านของสํานักทะเบียนชํารุดในสาระสําคัญ ให'นายทะเบียน
ดําเนินการดังนี้ 

(๑) จัดทําทะเบียนบ'านข้ึนใหม� โดยลงรายการให'ถูกต'องตรงกันกับทะเบียนบ'านฉบับเดิม 
ท่ีชํารุดทุกรายการ 

(๒) ให'ลงรายการในช�องบันทึกในทะเบียนบ'านท่ีจัดทําข้ึนใหม�ว�า “แทนฉบับเดิมท่ีชํารุด”  
พร'อมลงลายมือชื่อและวันเดือนป|ท่ีจัดทําไว' 
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ข'อ ๔๓  กรณีสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านสูญหาย ให'นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
(๑) ให'เจ'าบ'านแจ'งความลงบันทึกประจําวันและคัดสําเนาเป�นหลักฐานประกอบการแจ'ง 
(๒) จัดทําสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านข้ึนใหม� และให'ลงรายการในช�องบันทึก 

ในสําเนาทะเบียนบ'านท่ีจัดทําข้ึนใหม�ว�า “แทนฉบับเดิมท่ีสูญหาย” 
(๓) เรียกเก็บค�าธรรมเนียมการรับรองสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านตามท่ีกําหนด 

ในกฎกระทรวง 
หากเป�นกรณีท่ีสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านชํารุดในสาระสําคัญ ก็ให'ดําเนินการ 

ตาม (๒) - (๓) โดยอนุโลม 

ข'อ ๔๔  ทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) ใช'ลงรายการของคนท่ีมีสัญชาติไทยและคนต�างด'าว 
ท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนต�างด'าวเท�านั้น 

ข'อ ๔๕  ทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) ใช'ลงรายการของคนท่ีเข'าเมืองโดยชอบด'วยกฎหมาย 
แต�อยู�ในลักษณะชั่วคราวหรือเข'าเมืองโดยไม�ชอบด'วยกฎหมายตามกฎหมายว�าด'วยคนเข'าเมือง 

  
ตอนท่ี ๒ 

ทะเบียนบ'านกลาง 
                        

  
ข'อ ๔๖  ทะเบียนบ'านกลางมิใช�ทะเบียนบ'าน แต�เป�นทะเบียนท่ีใช'สําหรับลงรายการบุคคล

ท่ีไม�อาจมีชื่อในทะเบียนบ'านได' 
ให'สํานักทะเบียนทุกแห�งจัดทําทะเบียนบ'านกลางของสํานักทะเบียนไว' 
กรณีท่ีสํานักทะเบียนมีความประสงค0จะจัดทําทะเบียนบ'านกลางของสํานักทะเบียน 

โดยแยกออกเป�นทะเบียนบ'านกลางของแต�ละตําบลหรือแขวงหรือพ้ืนท่ีท่ีนายทะเบียนกําหนดให'ขออนุมัติ
สํานักทะเบียนกลางก�อน 

ข'อ ๔๗  ให'กําหนดเลขรหัสประจําบ'านในทะเบียนบ'านกลางแห�งละ ๑ รหัส 
ข'อ ๔๘  บุคคลท่ีมีรายการในทะเบียนบ'านกลางไม�มีสิทธิ์ยื่นคําร'องขอคัด และให'นายทะเบียน

รับรองสําเนารายการเพ่ือนําไปอ'างอิงหรือใช'สิทธิต�าง ๆ เหมือนทะเบียนบ'านได' เว'นแต�เป�นการคัดและรับรอง 
เพ่ือนําไปประกอบหลักฐานในการปฏิบัติหน'าท่ีของส�วนราชการหรือหน�วยงานของรัฐ 

ข'อ ๔๙  แบบพิมพ0ทะเบียนบ'านกลางให'ใช'แบบพิมพ0ดังต�อไปนี้ 
คนท่ีมีสัญชาติไทยและคนต�างด'าวท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนต�างด'าว ให'ใช'แบบพิมพ0

ทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) 
คนต�างด'าวท่ีเข'าเมืองโดยชอบด'วยกฎหมายแต�อยู�ในลักษณะชั่วคราว หรือเข'าเมืองโดยไม�ชอบ

ด'วยกฎหมายตามกฎหมายว�าด'วยคนเข'าเมือง ให'ใช'แบบพิมพ0ทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) 
ให'เขียนหรือประทับคําว�า “ทะเบียนบ'านกลาง” ใต'คําว�าทะเบียนบ'านในแบบพิมพ0ทะเบียน

บ'านท่ีนํามาใช'เป�นทะเบียนบ'านกลาง 
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ตอนท่ี ๓ 

ทะเบียนคนเกิด 
                        

  
ข'อ ๕๐  เม่ือนายทะเบียนผู'รับแจ'งได'รับแจ'งการเกิด ให'แนะนําผู'แจ'งแจ'งชื่อคนเกิดพร'อมกับ

การแจ'งการเกิด และพิจารณาด'วยว�าชื่อท่ีแจ'งนั้นถูกต'องตามหลักการการต้ังชื่อบุคคลหรือไม� ถ'ายังไม�ถูกต'อง 
ก็แนะนําให'ตั้งชื่อเสียใหม�ให'ถูกต'อง 

ข'อ ๕๑  การรับแจ'งการเกิด กรณีท่ีผู'แจ'งไม�มีหลักฐานหรือไม�สามารถแสดงหลักฐาน
ประกอบการแจ'งได' ให'นายทะเบียนบันทึกถึงสาเหตุหรือความจําเป�นไว' และอาจสอบสวนข'อเท็จจริงเพ่ิมเติม
เพ่ือให'ได'รายละเอียดหรือข'อเท็จจริงประกอบการออกสูติบัตรให'มากท่ีสุด 

ข'อ ๕๒  เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินได'รับแจ'งว�าคนมีสัญชาติไทย
เกิดในบ'านให'ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เรียกสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านและบัตรประจําตัวของผู'แจ'ง หรือบัตรประจําตัว
บิดามารดา (ถ'ามี) หนังสือรับรองการเกิด (ถ'ามี) แล'วตรวจสอบกับทะเบียนบ'าน 

(๒) ลงรายการในสูติบัตร ท้ัง ๓ ตอน 
(๓) เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน 
(๔) มอบสูติบัตร ตอนท่ี ๑ และหลักฐานประกอบการแจ'งคืนให'ผู'แจ'ง 
(๕) สูติบัตร ตอนท่ี ๒ รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๑) 
(๖) สูติบัตร ตอนท่ี ๓ ส�งหน�วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
กรณีแจ'งต�อนายทะเบียนผู'รบัแจ'งผู'ซ่ึงผู'อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ให'ดําเนินการ ดังนี ้
(๑) รับแจ'งตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๔ (๓) 
(๒) ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) 
(๓) รวบรวมหลักฐานส�งให'นายทะเบียนอําเภอดําเนินการต�อไป 
(๔) นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๒) - (๖) 

ข'อ ๕๓  เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินได'รับแจ'งว�าคนไม�มีสัญชาติไทย
เกิดในบ'าน ให'ดําเนินการตามข'อ ๕๒ วรรคหนึ่ง (๑) - (๖) เว'นแต�การเพ่ิมชื่อคนเกิดให'เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'าน 
(ท.ร. ๑๓) ของบ'านท่ีมีคนเกิด 

ข'อ ๕๔  เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินได'รับแจ'งว�าคนมีสัญชาติไทย
เกิดนอกบ'าน ให'ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เรียกบัตรประจําตัวของผู'แจ'ง บัตรประจําตัวของบิดามารดา (ถ'ามี) 
(๒) ลงรายการในสูติบัตร ท้ัง ๓ ตอน 
(๓) เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'านกลางของสํานักทะเบียน 
(๔) มอบสูติบัตร ตอนท่ี ๑ และหลักฐานประกอบการแจ'งคืนให'ผู'แจ'ง 
(๕) สูติบัตร ตอนท่ี ๒ รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๑) 
(๖) สูติบัตร ตอนท่ี ๓ ส�งหน�วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
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(๗) แนะนําให'ผู'แจ'งดําเนินการแจ'งการย'ายท่ีอยู�คนเกิดใหม�ไปยังภูมิลําเนาท่ีอยู�อาศัยต�อไป 
กรณีแจ'งต�อนายทะเบียนผู'รบัแจ'งผู'ซ่ึงผู'อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ให'ดําเนินการดังนี้ 
(๑) รับแจ'งตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๔ (๓) 
(๒) ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) 
(๓) รวบรวมหลักฐานส�งให'นายทะเบียนอําเภอดําเนินการต�อไป 
(๔) นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๒) - (๗) 

ข'อ ๕๕  เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินได'รับแจ'งว�าคนไม�มีสัญชาติไทย
เกิดนอกบ'าน ให'ดําเนนิการตามข'อ ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) - (๗) กรณีบิดาหรือมารดามีชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) 
ให'แนะนําผู'แจ'งดําเนินการแจ'งการย'ายท่ีอยู�คนเกิดใหม�ไปยังภูมิลําเนาท่ีอยู�อาศัยของบิดาหรือมารดา 

ข'อ ๕๖  เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินได'รบัแจ'งว�ามีคนเกิดในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาล ให'ดําเนนิการตามข'อ ๕๒ วรรคหนึ่ง (๑) - (๖) เว'นแต�การเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'านให'ดําเนินการ
ดังนี้ 

คนในท'องท่ี ให'เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) หรือทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) ของบิดา 
มารดา หากบิดามารดาไม�มีชื่อในทะเบียนบ'าน ให'เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'านกลางของสํานักทะเบียน 

คนต�างท'องท่ี ให'เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'านกลาง (ท.ร. ๑๔) หรือทะเบียนบ'านกลาง (ท.ร. ๑๓) 
ของสํานักทะเบียน แล'วแต�กรณี แล'วให'แนะนําผู'แจ'งดําเนินการแจ'งการย'ายท่ีอยู�คนเกิดใหม�ไปยังภูมิลําเนา
ท่ีอยู�อาศัยต�อไป 

ข'อ ๕๗  เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินได'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'ทราบสาเหตุท่ีไม�แจ'งการเกิดภายในกําหนด กรณีบิดา

หรือมารดาไม�อาจมาให'ถ'อยคําในการสอบสวนได'ไม�ว�าจะด'วยกรณีใด ให'นายทะเบียนบันทึกถึงสาเหตุ
ดังกล�าวด'วย 

(๔) รวบรวมหลักฐานและเลขคดีพร'อมด'วยความเห็นของนายทะเบียนเสนอนายอําเภอท'องท่ี
พิจารณา 

(๕) เม่ือนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแล'ว ให'นายทะเบียนดําเนินการตามระเบียบว�าด'วย 
การรับแจ'งการเกิดตามข'อ ๕๒ หรือข'อ ๕๔ แล'วแต�กรณี 

ข'อ ๕๘  เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินได'รับแจ'งการเกิดเกินกําหนด
สําหรับคนท่ีไม�มีสัญชาติไทย ให'ดําเนินการตามข'อ ๕๗ เว'นแต�การเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'านให'ดําเนินการ 
ตาม ข'อ ๕๓ หรือข'อ ๕๕ แล'วแต�กรณี 

ข'อ ๕๙  เด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กอ�อนซ่ึงถูกทอดท้ิง เม่ือพนักงานฝ:ายปกครองหรือ
ตํารวจได'รับตัวเด็กไว' ให'บันทึกการรับตัวเด็กตามแบบบันทึกแจ'งความ แล'วแต�กรณี ไว'เป�นหลักฐานแล'วให'
ส�งตัวเด็กพร'อมหลักฐานการบันทึกการรับตัวเด็กให'เจ'าหน'าท่ีประชาสงเคราะห0แห�งท'องท่ี 
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เม่ือเจ'าหน'าท่ีประชาสงเคราะห0แห�งท'องท่ีได'รับตัวเด็กไว'แล'ว ให'แจ'งการเกิดต�อนายทะเบียน

อําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินแห�งท'องท่ีท่ีสถานสงเคราะห0ตั้งอยู� และให'นายทะเบียนดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) เรียกบัตรประจําตัวผู'แจ'ง สําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านของสถานสงเคราะห0และ

บันทึกการรับตัวเด็ก 
(๒) สอบสวนผู'แจ'งและผู'ปกครองสถานสงเคราะห0ให'ได'รายละเอียดเก่ียวกับตัวเด็กให'มากท่ีสุด 
(๓) รวบรวมหลักฐานพร'อมด'วยความเหน็ของนายทะเบียนเสนอนายอําเภอท'องท่ีพิจารณา 
(๔) เม่ือนายอําเภอท'องท่ีพิจารณาอนุมัติแล'ว ให'นายทะเบียนดําเนินการตามระเบียบ 

ว�าด'วยการรับแจ'งเกิดตามข'อ ๕๒ 

ข'อ ๖๐  การแจ'งเกิดตามข'อ ๕๙ ให'นายทะเบียนลงรายการของเด็กตามข'อเท็จจริงเท�าท่ี
สามารถจะทราบได' รายการใดไม�ทราบให'ทําเครื่องหมาย “– ” ไว' 

  
ตอนท่ี ๔ 

ทะเบียนคนตาย 
                        

  
ข'อ ๖๑  เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ิน ได'รับแจ'งว�ามีคนในท'องท่ีตาย

ในบ'าน ให'ดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) เรียกและตรวจสอบบัตรประจําตัวของผู'แจ'ง หนังสือรับรองการตาย (ถ'ามี) สําเนา

ทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านท่ีคนตายมีชื่อและรายการบุคคล (ถ'ามี) 
(๒) ลงรายการในมรณบัตร ท้ัง ๓ ตอน 
(๓) จําหน�ายรายการคนตายในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน โดย

ประทับคําว�า “ตาย” สีแดงไว'หน'ารายการคนตาย 
(๔) มอบมรณบัตร ตอนท่ี ๑ และหลักฐานประกอบการแจ'งคืนให'ผู'แจ'ง 
(๕) มรณบัตร ตอนท่ี ๒ รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๒) 
(๖) มรณบัตร ตอนท่ี ๓ ส�งหน�วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
กรณีแจ'งต�อนายทะเบียนผู'รับแจ'งผู'ซ่ึงผู'อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ให'ดําเนินการ

ดังนี้ 
(๑) รับแจ'งตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๔ (๘) 
(๒) ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) และมอบหลักฐานการรับแจ'งให'แก�ผู'แจ'งไว' 
(๓) นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๒) - (๖) 
  
ข'อ ๖๒  เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ิน ได'รับแจ'งว�ามีคนต�างท'องท่ีตาย

ในบ'าน ให'ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ดําเนินการตามข'อ ๖๑ และให'ระบุในมรณบัตรด'านบนซ'ายว�า “คนต�างท'องท่ี” 
(๒) ส�งมรณบัตร ตอนท่ี ๒ ไปยังสํานักทะเบียนท่ีคนตายมีชื่อในทะเบียนบ'าน 
(๓) เม่ือได'รับตอบรับมรณบัตร ตอนท่ี ๒ จากสํานักทะเบียนกลางแล'ว จึงจะจัดส�งมรณ

บัตร ตอนท่ี ๓ ไปยังหน�วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
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(๔) กรณีไม�ทราบว�าคนตายมีชื่อในทะเบียนบ'านของสํานักทะเบียนใดให'ส�งมรณบัตร  

ตอนท่ี ๒ ไปยังสํานักทะเบียนกลางเพ่ือดําเนินการต�อไป 
เม่ือสํานักทะเบียนท่ีคนตายมีชื่อในทะเบียนบ'านได'รับมรณบัตร ตอนท่ี ๒ ให'ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบรายการคนท่ีตายกับทะเบียนบ'าน หากพบว�าการลงรายการในมรณบัตร 

ตอนท่ี ๒ ยังไม�ครบถ'วนหรือไม�ถูกต'องให'ลงรายการเพ่ิมเติมหรือแก'ไขให'ถูกต'อง 
(๒) จําหน�ายรายการคนตายในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน 
(๓) ส�งมรณบัตร ตอนท่ี ๒ ไปยังสํานักทะเบียนกลางตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๒) 
(๔) กรณีท่ีเจ'าบ'านนํามรณบัตร ตอนท่ี ๑ มายื่นขอจําหน�ายรายการคนตายในทะเบียน

บ'านให'ดําเนินการตาม (๑) - (๒) โดยอนุโลม 

ข'อ ๖๓  เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ิน ได'รับแจ'งว�ามีคนตายนอกบ'าน
ให'ดําเนินการตามข'อ ๖๑ หรือข'อ ๖๒ แล'วแต�กรณี 

ข'อ ๖๔  เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ิน ได'รับแจ'งการตายของคนท่ี 
ไม�มีชื่อในทะเบียนบ'านหรือไม�ทราบภูมิลําเนาในทะเบียนบ'าน ให'ส�งมรณบัตร ตอนท่ี ๒ ไปยังสํานักทะเบียนกลาง
เพ่ือดําเนินการต�อไป 

กรณีท่ีคนตายมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'านกลาง ให'จําหน�ายในทะเบียนบ'านกลาง
ของสํานักทะเบียน 

ข'อ ๖๕  เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ิน ได'รับแจ'งว�ามีคนตายและ 
ไม�ทราบว�าคนตายเป�นใคร ให'ออกใบรับแจ'งการตายให'ผู'แจ'งโดยรอการออกมรณบัตรไว'จนกว�าจะทราบว�า
ผู'ตายเป�นใครจึงจะดําเนินการออกมรณบัตรต�อไป โดยถือปฏิบัติตามระเบียบว�าด'วยการรับแจ'งการตาย 

ข'อ ๖๖  เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ิน ได'รับแจ'งโดยมีเหตุเชื่อว�ามีการ
ตายแต�ยังไม�พบศพ ให'ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานของผู'แจ'ง 
(๒) สอบสวนให'ทราบถึงมูลเหตุท่ีเชื่อว�าได'มีการตายของบุคคล 
(๓) ออกหลักฐานใบรับแจ'งการตายมอบให'ผู'แจ'ง 
(๔) กรณีบุคคลดังกล�าวมีชื่อในทะเบียนบ'านในเขตสํานักทะเบียน ให'หมายเหตุการ

จําหน�ายในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านว�า “รับแจ'งการตายไว' แต�ยังไม�พบศพ”  
ถ'าต�างสํานักทะเบียนให'แจ'งเป�นหนังสือไปยังสํานักทะเบียนท่ีบุคคลดังกล�าวมีชื่อในทะเบียนบ'านเพ่ือดําเนินการ
ต�อไป 

(๕) รายงานการจําหน�ายตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๔) หากไม�ทราบท่ีอยู�ให'หมาย
เหตุในหลักฐานการรายงานด'วย 

ข'อ ๖๗  กรณีไม�ทราบท'องท่ีท่ีตาย ให'นายทะเบียนผู'รับแจ'งแห�งท'องท่ีท่ีพบศพหรือ 
แห�งท'องท่ีท่ีมีมูลเหตุเชื่อว�ามีการตายเป�นผู'รับแจ'งการตาย 
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ข'อ ๖๘  เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ิน ได'รับแจ'งว�ามีคนตายโดยมีเหตุ

อันควรสงสัยว�าตายด'วยโรคติดต�ออันตรายหรือตายโดยผิดธรรมชาติ ให'ออกใบรับแจ'งการตายเป�นหลักฐาน
ให'แก�ผู'แจ'ง และรีบแจ'งไปยังพนักงานผู'มีหน'าท่ีตามกฎหมายว�าด'วยโรคติดต�ออันตรายหรือพนักงานฝ:ายปกครอง
หรือตํารวจ จนกว�าจะได'รับความเห็นชอบจากเจ'าพนักงานดังกล�าวจึงจะออกมรณบัตรให'  

ข'อ ๖๙  เม่ือนายทะเบียนผู'รับแจ'งได'รับแจ'งการตาย ให'สอบถามรายละเอียดจากผู'แจ'ง 
ว�าศพจะเก็บ ฝ=ง เผา ทําลาย หรือย'ายศพ ณ สถานท่ีใด เม่ือใด แล'วให'ลงรายการในใบรับแจ'งการตายหรือม
รณบัตร แล'วแต�กรณี และให'ใช'เอกสารดังกล�าวเป�นหลักฐานแห�งการอนุญาตในการเก็บ ฝ=ง เผา ทําลาย 
หรือย'ายศพ 

หากจะเปลี่ยนแปลงการจัดการศพผิดไปจากท่ีแจ'งไว'เดิม ถ'าศพนั้นอยู�ในท'องท่ีใดให'แจ'ง
ขออนุญาตต�อนายทะเบียนผู'รับแจ'งแห�งท'องท่ีนั้น โดยให'เรียกมรณบัตรหรือใบรับแจ'งการตายจากผู'แจ'ง 
แล'วบันทึกการอนุญาตไว' 

ข'อ ๗๐  เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินได'รับแจ'งการตายเกินกําหนด 
ให'ดําเนินการดังนี้ 

กรณีคนในท'องท่ี 
(๑) เปรียบเทียบคดีความผิด 
(๒) เรียกและตรวจสอบบัตรประจําตัวของผู'แจ'ง หนังสือรับรองการตาย (ถ'ามี) สําเนา

ทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านท่ีคนตายมีชื่อและรายการบุคคล (ถ'ามี) 
(๓) สอบสวนผู'แจ'งให'ทราบถึงสาเหตุท่ีไม�แจ'งการตายภายในกําหนด และพยานผู'รู'เห็นการตาย 
(๔) ลงรายการในมรณบัตรท้ัง ๓ ตอน และให'ระบุในมรณบัตรด'านบนซ'ายว�า “เกินกําหนด” 
(๕) จําหน�ายรายการคนตายในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน  

โดยประทับคําว�า “ตาย” สีแดง ไว'หน'ารายการคนตาย 
(๖) มอบมรณบัตร ตอนท่ี ๑ พร'อมหลักฐานประกอบการแจ'งคืนให'ผู'แจ'ง 
(๗) มรณบัตร ตอนท่ี ๒ รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๒) 
(๘) มรณบัตร ตอนท่ี ๓ ส�งหน�วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
กรณีคนต�างท'องท่ี 
(๑) ให'ดําเนินการตามวรรคสอง โดยอนุโลม เว'นแต�การจําหน�ายรายการคนตายในทะเบียนบ'าน 
(๒) ส�งมรณบัตร ตอนท่ี ๒ ไปยังสํานักทะเบียนท่ีคนตายมีชื่อในทะเบียนบ'านเพ่ือจําหน�ายต�อไป 
(๓) กรณีไม�ทราบว�าคนตายมีชือ่ในทะเบียนบ'านของสํานักทะเบียนใดให'ส�งมรณบัตร ตอนท่ี ๒ 

ไปยังสํานักทะเบียนกลางเพ่ือดําเนินการต�อไป 

ข'อ ๗๑  การรับแจ'งการตายของบุคคลต�างด'าวท่ีเข'าเมืองโดยชอบด'วยกฎหมายแต�อยู�ใน
ลักษณะชั่วคราว หรือเข'าเมืองโดยไม�ชอบด'วยกฎหมายตามกฎหมายว�าด'วยคนเข'าเมืองรวมท้ังบุตรของบุคคล
ดังกล�าว ให'ปฏิบัติเช�นเดียวกับบุคคลสัญชาติไทยหรือบุคคลต�างด'าวท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนต�างด'าวโดยอนุโลม 
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ตอนท่ี ๕ 

การย'ายท่ีอยู� 
                        

  
ข'อ ๗๒  ให'นายทะเบียนผู'รับแจ'งรับแจ'งการย'ายออกเฉพาะบุคคลท่ีมีชื่อและรายการ 

ในทะเบียนบ'าน หรือทะเบียนบ'านกลางเท�านั้น 

ข'อ ๗๓  ให'นายทะเบียนผู'รับแจ'งรับแจ'งการย'ายเข'าตามหลักฐานการย'ายท่ีอยู� 
ท่ีนายทะเบียนออกให' 

ข'อ ๗๔  ห'ามมิให'นายทะเบียนผู'รับแจ'งรับแจ'งการย'ายท่ีอยู�ปลายทางสําหรับบุคคลท่ีมีชื่อ
และรายการในทะเบียนบ'านกลาง 

ข'อ ๗๕  การรับแจ'งย'ายเข'า หากรายการท่ีอยู�ท่ีแจ'งย'ายเข'าผิดไปจากท่ีระบุไว'ในใบแจ'ง
การย'ายท่ีอยู� เช�น บ'านเลขท่ี ถนน หมู�ท่ี อําเภอ หรือจังหวัด เป�นต'น ให'นายทะเบียนแห�งท'องท่ีท่ีผู'แจ'งย'าย
เข'าไปอยู�ดําเนินการแก'ไขให'ถูกต'องตามความเป�นจริง โดยให'ขีดฆ�ารายการเดิมท่ีต'องแก'ไขแล'วลงรายการ 
ท่ีอยู�ใหม�ด'วยหมึกสีแดงพร'อมท้ังลงลายมือชื่อนายทะเบียนกํากับไว' 

ข'อ ๗๖  ใบแจ'งการย'ายท่ีอยู�ท่ีลงรายการวนัเดือนป|เกิดหรือสญัชาติผิดไปจากทะเบียนบ'าน  
ให'นายทะเบียนแห�งท'องท่ีท่ีออกใบแจ'งการย'ายท่ีอยู�ยกเลิกใบแจ'งการย'ายท่ีอยู�ฉบับดังกล�าวและออกให'ใหม� 

  
ข'อ ๗๗  ในการรับแจ'งย'ายเข'า หากพบว�ารายการบุคคลในใบแจ'งการย'ายท่ีอยู�ผิดพลาด 

ให'รับแจ'งย'ายเข'าไว'ก�อนและมีหนังสือตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนต'นทาง เม่ือได'รับแจ'งแล'วให'แก'ไข 
ในทะเบียนบ'านและใบแจ'งการย'ายท่ีอยู�ให'ถูกต'องต�อไป โดยไม�ต'องให'ผู'แจ'งยื่นคําร'องขอ 

ข'อ ๗๘  คนต�างด'าวท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนต�างด'าวแจ'งการย'ายท่ีอยู� ให'นายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท'องถ่ินแนะนําให'บุคคลดังกล�าวแจ'งย'ายใบสําคัญประจําตัวคนต�างด'าวต�อนายทะเบียน 
คนต�างด'าวท'องท่ีด'วย 

การย'ายออก 
ข'อ ๗๙  เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินได'รับแจ'งการแจ'งการย'ายออก

ให'ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบหลักฐานของผู'แจ'ง 
(๒) เรียกสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านท่ีจะแจ'งย'ายออก แล'วตรวจสอบรายการบุคคล

ท่ีจะแจ'งย'ายออก 
(๓) ลงรายการในใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ๓ ตอน 
(๔) จําหน�ายรายการคนย'ายออกในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน 

โดยประทับ คําว�า “ย'าย” สีน้ําเงิน ไว'หน'ารายการคนย'ายออก 
(๕) มอบใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ตอนท่ี ๑ และตอนท่ี ๒ พร'อมหลักฐานการแจ'งคืนให'ผู'แจ'ง 
(๖) ใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ตอนท่ี ๓ รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๓) 
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กรณีแจ'งต�อนายทะเบียนผู'รบัแจ'งผู'ซ่ึงผู'อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ให'ดําเนินการดังนี้ 
(๑) รับแจ'งตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๔ (๑๑) 
(๒) ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) - (๒) และมอบหลักฐานการรับแจ'งให'แก�ผู'แจ'งไว' 
(๓) นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๓) - (๖) 

ข'อ ๘๐  เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินได'รับการตอบรับการแจ'งการย'ายเข'า
จากสํานักทะเบียนปลายทางแล'ว ให'ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบรายการบ'านท่ีแจ'งย'ายเข'าในใบแจ'งการย'ายท่ีอยู�กับทะเบียนบ'านในช�องย'าย
ออกไปท่ีให'ถูกต'องตรงกัน แล'วลงลายมือชื่อพร'อมวันเดือนป|กํากับไว'ในทะเบียนบ'าน 

(๒) กรณีการตอบรับการแจ'งการย'ายเข'าผิดไปจากท่ีแจ'งไว'เดิม ให'แก'ไขรายการย'ายท่ีอยู�
ในทะเบียนบ'านในช�องย'ายออกไปท่ีให'ถูกต'องตรงกัน แล'วลงลายมือชื่อพร'อมวันเดือนป|กํากับไว'ในทะเบียนบ'าน 

ข'อ ๘๑ เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินได'รับแจ'งการย'ายออกโดยไม�ทราบ
ท่ีอยู�ของคนท่ีมีชื่อในทะเบียนบ'าน ให'ดําเนินการดังนี้ 

(๑) สอบสวนผู'แจ'งให'ได'ข'อเท็จจริงว�าบุคคลดังกล�าวได'ออกจากบ'านไปอยู�ท่ีอ่ืนเกินกว�า
หนึ่งร'อยแปดสิบวันและไม�ทราบว�าบุคคลดังกล�าวไปอยู�ท่ีใด 

(๒) ดําเนินการแจ'งการย'ายออกตามข'อ ๗๙ โดยอนุโลม 
(๓) เพ่ิมชื่อบุคคลดังกล�าวในทะเบียนบ'านกลางของสํานักทะเบียน 
(๔) ใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ตอนท่ี ๑ รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๓) 
กรณีคนมีชื่อในทะเบียนบ'านโดยเจ'าบ'านไม�ทราบว�าบุคคลดังกล�าวเป�นใคร 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  เม่ือมีการแจ'งการย'ายออกไปแล'ว ภายหลังบุคคลดังกล�าวได'ขอแจ'งย'ายกลับท่ี
เดิมโดยยังมิได'แจ'งย'ายเข'า ให'นายทะเบียนผู'รับแจ'งดําเนินการดังนี้ 

(๑) เรียกใบแจ'งการย'ายท่ีอยู�คืนและตรวจสอบความถูกต'องของใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� 
(๒) แก'ไขรายการในใบแจ'งการย'ายท่ีอยู�ในช�องไปอยู�ท่ีโดยระบุคําว�า “กลับท่ีเดิม” 
(๓) ใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ตอนท่ี ๑ รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๓) 

ข'อ ๘๔  กรณีท่ีมีการแจ'งการย'ายออกและแจ'งการย'ายเข'าในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน 
ให'ปฏิบัติตามระเบียบว�าด'วยการแจ'งย'ายออกและการแจ'งย'ายเข'า ยกเว'นการรายงานให'ส�งเฉพาะใบแจ'ง
การย'ายท่ีอยู� ตอนท่ี ๑ รายงานไปยังสํานักทะเบียนกลางตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๓) 

ข'อ ๘๕  เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ิน ได'รับแจ'งการย'ายออกจาก
ทะเบียนบ'านกลาง ให'ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบหลักฐานท่ีแสดงให'เห็นว�าผู'ขอแจ'งย'ายเป�นบุคคลคนเดียวกันกับบุคคล 
ท่ีมีชื่อและรายการในทะเบียนบ'านกลาง 

(๒) ดําเนินการแจ'งการย'ายออกตามข'อ ๗๙ 
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กรณีบุคคลท่ีมีชื่อและรายการในทะเบียนบ'านกลางเป�นผู'เยาว0ให'บิดาหรือมารดาหรือ

ผู'ปกครองเป�นผู'แจ'งการย'ายออก  

ข'อ ๘๖  เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินแห�งท'องท่ีท่ีทหารกองประจําการ 
มีชื่อในทะเบียนบ'าน ได'รับแจ'งจากหน�วยทหารขอแจ'งย'ายท่ีอยู�ของบุคคลท่ีเข'ารับราชการเป�นทหารกองประจําการ 
ให'แจ'งเจ'าบ'านมาดําเนินการแจ'งการย'ายออกโดยถือปฏิบัติตามข'อ ๗๙ 

กรณีเจ'าบ'านไม�มาดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให'แจ'งหน�วยทหารเพ่ือให'แจ'งทหารกองประจําการ 
ผู'นั้นดําเนินการแจ'งการย'ายท่ีอยู�ปลายทางต�อไป 

ข'อ ๘๗  เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ิน ได'รบัแจ'งการย'ายออกของบุคคล 
ท่ีเดินทางไปต�างประเทศ ให'ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ดําเนินการแจ'งการย'ายออกตามข'อ ๗๙ โดยอนุโลม โดยให'หมายเหตุในใบแจ'งการ
ย'ายท่ีอยู�ในช�องย'ายไปท่ีว�า “ไปประเทศ… ” 

(๒) ให'เพ่ิมชื่อบุคคลดังกล�าวในทะเบียนบ'านกลางของสํานักทะเบียนและบันทึก 
ในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านว�า “ทะเบียนบ'านกลางลําดับท่ี… ” 

(๓) ใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ตอนท่ี ๒ และตอนท่ี ๓ เก็บไว'เป�นหลักฐาน 
(๔) ใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ตอนท่ี ๑ รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๓) 
กรณีท่ีบุคคลดังกล�าวเดินทางกลับจากต�างประเทศ ให'นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบหลักฐานของผู'แจ'ง 
(๒) ให'ตรวจสอบรายการผู'ขอแจ'งย'ายจากทะเบียนบ'านกลางและใบแจ'งการย'ายท่ีอยู�  

ตอนท่ี ๒ หรือใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ตอนท่ี ๓ (ถ'ามี) 
(๓) ดําเนินการรับแจ'งย'ายออกจากทะเบียนบ'านกลางตามระเบียบว�าด'วยการแจ'งย'ายต�อไป  

ข'อ ๘๘  กรณีท่ีมีการแจ'งการย'ายท่ีอยู�ออกจากทะเบียนบ'านแล'ว แต�ผู'ย'ายท่ีอยู�ถึงแก�ความตาย
ก�อนท่ีจะนําหลักฐานไปแจ'งย'ายเข'า ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินดําเนินการดังนี้ 

(๑) ให'ระงับการรับแจ'งการย'ายเข'า 
(๒) ให'สํานักทะเบียนแห�งท'องท่ีท่ีผู'ย'ายท่ีอยู�ถึงแก�ความตายรับแจ'งการตายตามระเบียบ

และส�งมรณบัตร ตอนท่ี ๒ ไปยังสํานักทะเบียนท่ีออกใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� กรณีท่ีไม�ทราบให'จัดส�งไปยัง
สํานักทะเบียนกลาง 

(๓) ให'สํานักทะเบียนท่ีออกใบแจ'งการย'ายท่ีอยู�หมายเหตุเพ่ิมเติมในทะเบียนบ'านว�า  
“ถึงแก�ความตายก�อนแจ'งย'ายเข'า ตามมรณบัตร… ” กรณีผู'มีส�วนได'เสียนํามรณบัตร ตอนท่ี ๑ มาแสดง 
เป�นหลักฐานก็ให'ดําเนินการหมายเหตุเช�นเดียวกัน 

(๔) รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๓) 
กรณีการแจ'งการย'ายท่ีอยู�ตามวรรคหนึ่งมีผู'ย'ายท่ีอยู�คนอ่ืนท่ีมีชีวิตอยู� ให'นําใบแจ'งการ

ย'ายท่ีอยู�ไปดําเนินการแจ'งย'ายเข'าตามระเบียบต�อไป สําหรับผู'ย'ายท่ีอยู�ท่ีถึงแก�ความตายไปแล'วให'ระงับการ
แจ'งการย'ายเข'า โดยให'หมายเหตุในใบแจ'งการย'ายท่ีอยู�ว�า “บุคคลลําดับท่ี…  ถึงแก�ความตายตามมรณบัตร… ”  
เม่ือสํานักทะเบียนต'นทางได'รับตอบรับการแจ'งการย'ายเข'าแล'ว ให'หมายเหตุเพ่ิมเติมในทะเบียนบ'านเฉพาะ
ผู'ย'ายท่ีอยู�ท่ีถึงแก�ความตายเช�นเดียวกับวรรคหนึ่ง (๓) 
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การย'ายเข'า 
ข'อ ๘๙ เม่ือนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท'องถ่ิน ได'รับแจ'งการย'ายเข'าให'

ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบหลักฐานของผู'แจ'ง 
(๒) เรียกสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านท่ีจะแจ'งการย'ายเข'า แล'วตรวจสอบใบแจ'งการ

ย'ายท่ีอยู�ตอนท่ี ๑ และตอนท่ี ๒ 
(๓) รับแจ'งการย'ายเข'า 
(๔) เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน 
(๕) มอบสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านพร'อมหลักฐานการแจ'งคืนให'ผู'แจ'ง 
(๖) ใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ตอนท่ี ๒ ตอบรับไปยังสํานักทะเบียนต'นทางภายใน ๗ วัน 
(๗) ใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ตอนท่ี ๑ รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๓) 
กรณีแจ'งต�อนายทะเบียนผู'รบัแจ'งผู'ซ่ึงผู'อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ให'ดําเนินการดังนี้ 
(๑) รับแจ'งตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๔ (๑๑) 
(๒) ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) - (๒) 
(๓) นายทะเบียนอําเภอดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๓) - (๗) 
ข'อ ๙๐  เม่ือนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท'องถ่ิน ได'รับแจ'งการย'ายท่ีอยู�ปลายทาง

ให'ดําเนินการดังนี้ 
สํานักทะเบียนปลายทาง 
(๑) เรียกสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านพร'อมคํายินยอมเป�นหนังสือของเจ'าบ'านพร'อม

บัตรประจําตัวของเจ'าบ'านท่ีจะย'ายเข'าไปอยู�ใหม�จากผู'แจ'งและตรวจสอบหลักฐานของผู'แจ'ง 
(๒) ลงรายการในใบแจ'งการย'ายท่ีอยู�ท้ัง ๓ ตอน และให'หมายเหตุด'านบนขวาว�า  

“แจ'งการย'ายท่ีอยู�ปลายทาง” โดยให'ผู'แจ'งลงลายมือชื่อในช�องผู'แจ'งย'ายออกและช�องผู'แจ'งย'ายเข'าสําหรับ
ช�องเจ'าบ'านผู'ยินยอมให'ย'ายเข'าให'เขียนชื่อ - สกุล ตัวบรรจงไว' 

(๓) เรียกเก็บค�าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๔) ใบแจ'งย'ายท่ีอยู� ตอนท่ี ๒ และตอนท่ี ๓ ส�งไปยังสํานักทะเบียนต'นทางท่ีผู'แจ'งย'าย 

มีชื่ออยู�สําหรับใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ตอนท่ี ๑ ให'เก็บไว' 
(๕) คืนหลักฐานประกอบการแจ'งให'ผู'แจ'ง 
(๖) เม่ือได'รับตอบรับการแจ'งการย'ายท่ีอยู�ปลายทางจากสํานักทะเบียนต'นทางแล'ว  

ให'นําใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ตอนท่ี ๑ มาตรวจสอบ หากผิดพลาดให'แก'ไขให'ถูกต'องตรงกัน 
(๗) แจ'งผู'ย'ายท่ีอยู�ให'นําสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านมาดําเนินการเพ่ิมชื่อให'ถูกต'อง

ตรงกับทะเบียนบ'านต�อไป 
(๘) ใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ตอนท่ี ๒ รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๓) 
สํานักทะเบียนต'นทาง 
(๑) เม่ือได'รับใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ตอนท่ี ๒ และตอนท่ี ๓ ให'ตรวจสอบรายการผู'ย'ายท่ีอยู�

กับทะเบียนบ'าน หากไม�ถูกต'องให'แก'ไขให'ตรงกับทะเบียนบ'าน 
(๒) จําหน�ายรายการผู'ย'ายท่ีอยู�ในทะเบียนบ'าน 
(๓) ใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ตอนท่ี ๒ ส�งไปยังสํานักทะเบียนปลายทาง 
(๔) ใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ตอนท่ี ๓ รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๓) 
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(๕) แจ'งเจ'าบ'านให'นําสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านมาดําเนินการจําหน�ายชื่อต�อไป  

ข'อ ๙๑  เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินได'รับแจ'งว�า ใบแจ'งการย'าย 
ท่ีอยู�ซ่ึงได'ออกให'แก�ผู'แจ'งได'สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญตอนใดตอนหนึ่งหรือท้ังหมดก�อนท่ี
จะนําไปแจ'งย'ายเข'า ให'นายทะเบียนออกใบแทนใบแจ'งการย'ายท่ีอยู�ให'ใหม� โดยดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) กรณีสูญหาย ให'ผู'แจ'งดําเนินการแจ'งความและคัดสําเนาแจ'งความประกอบหลักฐาน
และให'ตรวจสอบใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ตอนท่ี ๒ ว�าได'มีการตอบรับการแจ'งย'ายเข'าหรือไม� ถ'าเป�นกรณีชํารุด
ให'เรียกใบแจ'งการย'ายท่ีอยู�คืนจากผู'แจ'งแล'วแยกเก็บไว'ต�างหาก 

(๒) การลงรายการในใบแทนใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ให'ปฏิบัติเช�นเดียวกับการออกใบแจ'งการ
ย'ายท่ีอยู�ให'ใหม� เว'นแต�วันเดือนป|ท่ีย'ายออกให'ระบุให'ตรงกับวันท่ีย'ายออกตามความเป�นจริง โดยให'หมายเหตุว�า
“ใบแทนใบแจ'งการย'ายท่ีอยู�” 

ข'อ ๙๒  การแจ'งการย'ายท่ีอยู�ของคนท่ีไม�มีสัญชาติไทยท่ีเข'าเมืองโดยไม�ชอบด'วยกฎหมาย
ตามกฎหมายว�าด'วยคนเข'าเมืองรวมท้ังบุตรของบุคคลดังกล�าว ให'ปฏิบัติเช�นเดียวกับคนท่ีมีสัญชาติไทยเว'น
แต�ถ'ามีส�วนราชการหรือหน�วยงานควบคุมดูแลอยู� ต'องได'รับความเห็นชอบจากส�วนราชการหรือหน�วยงานท่ี
ควบคุมดูแลบุคคลดังกล�าวก�อนจึงจะดําเนินการตามระเบียบว�าด'วยการแจ'งการย'ายท่ีอยู�ได' 

  
ส�วนท่ี ๔ 

การควบคุมทะเบียนราษฎร 
                        

  
ตอนท่ี ๑ 

การเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเข'าในทะเบียนบ'าน 
                         

ข'อ ๙๓  คนสัญชาติไทยไม�มีชื่อและรายการบุคคลอยู�ในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) เพราะตกสํารวจ
ตรวจสอบทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙ มีความประสงค0จะขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) ให'ยื่นคําร'อง
ตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดต�อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินแห�งท'องท่ีท่ีผู'ร'องมีภูมิลําเนาอยู�ในป=จจุบัน 
เม่ือนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'วให'ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) สอบสวนผู'ร'อง เจ'าบ'าน และบุคคลท่ีน�าเชื่อถือ และหลักฐานอ่ืนเพ่ิมเติม (ถ'ามี) 
(๒) ให'ตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนกลาง ว�าผู'ร'องมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียน

บ'านแห�งอ่ืนหรือไม� 
(๓) รวบรวมหลักฐานท้ังหมดพร'อมความเห็น เสนอไปยังนายอําเภอแห�งท'องท่ี 
(๔) เม่ือนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแล'ว ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ิน

ดําเนินการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน พร'อมท้ังหมายเหตุในช�องย'ายเข'า
มาจากว�า“คําร'องท่ี…  ลงวันท่ี…  หรือ หนังสือท่ี…ลงวันท่ี … ” แล'วแต�กรณี แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อ
และวันเดือนป|กํากับไว' 

(๕) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แก�ผู'ได'รับอนุมัติให'เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'านตามแบบ
พิมพ0ท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๒) 

 (๖) รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๕) 
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ข'อ ๙๔  คนสัญชาติไทยขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) โดยอาศัยหลักฐานสูติบัตร 
ใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� หรือทะเบียนบ'านแบบเดิมท่ีไม�มีเลขประจําตัวประชาชน เป�นต'น ให'ยื่นคําร'องตามแบบพิมพ0
ท่ีกําหนดต�อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินแห�งท'องท่ี ดังนี้ 

กรณีเพ่ิมตามหลักฐานสูติบัตร ให'ยื่นคําร'องแห�งท'องท่ีท่ีออกสูติบัตร 
กรณีเพ่ิมตามหลักฐานใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ให'ยื่นคําร'องแห�งท'องท่ีท่ีประสงค0จะขอเพ่ิมชื่อ 
กรณีเพ่ิมตามหลักฐานทะเบียนบ'าน ให'ยื่นคําร'องแห�งท'องท่ีท่ีเคยมีชื่ออยู�ในทะเบียนบ'าน

ครั้งสุดท'าย 
เม่ือนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'วให'ดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบหลักฐานเอกสารว�าถูกต'องหรือไม� กรณีใช'หลักฐานใบแจ'งการย'ายท่ีอยู�  

ให'สอบถามไปยังสํานักทะเบียนซ่ึงเป�นผู'ออกใบแจ'งการย'ายท่ีอยู�ดังกล�าวว�าบุคคลขอเพ่ิมชื่อเคยมีชื่อและ
รายการบุคคลอยู�ในเขตสํานักทะเบียนท่ีแจ'งย'ายออกจริงหรือไม� 

(๒) สอบสวนผู'ร'องและเจ'าบ'านให'ปรากฏข'อเท็จจริงว�าบุคคลท่ีขอเพ่ิมชื่อเป�นคนเดียวกับ
บุคคลท่ีปรากฏชื่อและรายการบุคคลในเอกสารท่ีนํามาแสดง 

(๓) เม่ือนายทะเบียนอนุญาต ให'เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'านและสาํเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน
พร'อมท้ังหมายเหตุในช�องย'ายเข'ามาจากว�า “คําร'องท่ี…  ลงวันท่ี… ” แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อและ
วันเดือนป|กํากับไว' 

(๔) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แก�ผู'ได'รับอนุญาตให'เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'านตาม
แบบพิมพ0ท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๒) 

(๕) รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๕) 
(๖) กรณีผู'ร'องไม�มีภูมิลําเนาในเขตสํานักทะเบียนท่ีขอเพ่ิมชื่อ ให'นายทะเบียนเพ่ิมชื่อ 

ในทะเบียนบ'านกลางและหากผู'ร'องมีความประสงค0จะย'ายไปอยู�ท่ีใดให'ดําเนินการตามระเบียบว�าด'วย 
การแจ'งการย'ายท่ีอยู�ต�อไป  

ข'อ ๙๕  คนสัญชาติไทยท่ีเดินทางกลับจากต�างประเทศหรือเกิดในต�างประเทศแล'วเดินทาง 
เข'ามาในประเทศไทย โดยไม�มีหลักฐานท่ีแสดงว�าเป�นคนสัญชาติไทยให'ยื่นคําร'องตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนด 
ต�อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินแห�งท'องท่ีท่ีผู'ขอเพ่ิมชื่อมีภูมิลําเนาในป=จจุบันเม่ือนายทะเบียน
ได'รับคําร'องให'ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ส�งตัวผู'ร'องให'ตรวจคนเข'าเมืองแห�งท'องท่ีท่ีเดินทางเข'ามาในประเทศไทยเพ่ือขอพิสูจน0
สัญชาติ เม่ือตรวจคนเข'าเมืองดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบแล'วหากเชื่อว�าเป�นบุคคลสัญชาติไทย 
ก็จะมีหนังสือแจ'งให'นายทะเบียนทราบ 

(๒) หากได'รับแจ'งจากตรวจคนเข'าเมืองว�าผู'ร'องเป�นคนสัญชาติไทย ให'สอบสวนข'อเท็จจริง
เพ่ิมเติมเพ่ือให'ได'รายละเอียดเก่ียวกับตัวผู'ร'อง 

(๓) เม่ือนายทะเบียนอนุญาตแล'ว ให'เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับ
เจ'าบ'านพร'อมท้ังหมายเหตุในช�องย'ายเข'ามาจากว�า “คําร'องท่ี... ลงวันท่ี... ” แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อ
และวันเดือนป|กํากับไว' 

(๔) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แก�ผู'ได'รับอนุญาตให'เพ่ิมชื่อตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนด
ในข'อ ๑๓๔ (๒๒) 

(๕) รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๕) 
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ข'อ ๙๖  คนสัญชาติไทยท่ีเกิดในต�างประเทศโดยมีหลักฐานมีความประสงค0จะขอเพ่ิมชื่อ

ในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) ให'ผู'ร'องยื่นคําร'องตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดต�อนายทะเบียนอําเภอหรอืนายทะเบียน
ท'องถ่ินแห�งท'องท่ีท่ีผู'ร'องมีภูมิลําเนาอยู�ในป=จจุบัน เม่ือนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'วให'ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร) หรือหลักฐานการเกิด 
ท่ีออกโดยรัฐบาลของประเทศนัน้ ซ่ึงได'แปลและรับรองว�าถูกต'องโดยกระทรวงการต�างประเทศหนังสือเดินทาง 
เข'าเมืองของคนท่ีจะขอเพ่ิมชื่อ รวมท้ังสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านและบัตรประจําตัวผู'ร'อง 

(๒) สอบสวนผู'ร'องให'ได'ข'อเท็จจริงว�า บุคคลดังกล�าวเกิดในต�างประเทศและมีความประสงค0 
จะขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'าน 

(๓) เม่ือนายทะเบียนอนุญาต ให'บันทึกการอนุญาตไว'ด'านหลังของหลักฐานการจดทะเบียน 
คนเกิดหรือหลักฐานการเกิด แล'วให'เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านพร'อมท้ัง
หมายเหตุในช�องย'ายเข'ามาจากว�า “คําร'องท่ี…  ลงวันท่ี… ..” แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนป|
กํากับไว' 

(๔) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แก�ผู'ได'รับอนุญาตให'เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'าน 
ตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๒) 

(๕) รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๕) 

ข'อ ๙๗  บุคคลอ'างว�าเป�นคนมีสัญชาติไทยขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) โดยไม�มี
หลักฐานเอกสารมาแสดง ให'เจ'าบ'านหรือผู'ขอเพ่ิมชื่อยื่นคําร'องตามแบบพิมพ0 ท่ีกําหนดต�อนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท'องถ่ินแห�งท'องท่ีท่ีผู'ขอเพ่ิมชื่อมีภูมิลําเนาในป=จจุบัน เม่ือนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'วให'
ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) สอบสวนเจ'าบ'าน ผู'ขอเพ่ิมชื่อ บิดามารดาหรือญาติพ่ีน'อง (ถ'ามี) หรือบุคคลท่ีน�าเชื่อถือ
ประกอบการพิจารณา 

(๒) ให'ตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนกลางว�าบุคคลท่ีขอเพ่ิมชื่อมีชื่อและรายการบุคคล 
อยู�ในทะเบียนบ'านแห�งอ่ืนใดหรือไม� 

(๓) รวบรวมหลักฐานท้ังหมดพร'อมความเห็นเสนอไปยังนายอําเภอแห�งท'องท่ี 
(๔) เม่ือนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแล'ว ให'นายทะเบียนดําเนินการเพ่ิมชื่อและรายการ

บุคคลในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน พร'อมท้ังหมายเหตุในช�องย'ายเข'ามาจากว�า  
“คําร'องท่ี…  ลงวันท่ี…  หรือ หนังสือ…  ลงวันท่ี… ” แล'วแต�กรณี แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อและ 
วันเดือนป|กํากับไว' 

(๕) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แก�ผู'ได'รับอนุมัติให'เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'าน 
ตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๒) 

(๖) รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๕) 

ข'อ ๙๘  บุคคล หน�วยงานเอกชนหรือหน�วยงานของรัฐขอเพ่ิมชื่อเด็กอนาถา ซ่ึงอยู�ใน
ความอุปการะเลี้ยงดูในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) ให'ผู'อุปการะเลี้ยงดูยื่นคําร'องตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนด 
ต�อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินแห�งท'องท่ีท่ีเด็กอนาถามีภูมิลําเนาอยู�ในป=จจุบัน 
เม่ือนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'ว ให'ดําเนินการดังนี้ 
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(๑) สอบสวนผู'อุปการะเลี้ยงดู และเด็กในความอุปการะเพ่ือทราบประวัติเบ้ืองต'น 

ของเด็กในความอุปการะรวมท้ังหลักฐานอ่ืนเพ่ิมเติม (ถ'ามี) 
(๒) ให'ตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนกลางว�าเด็กอนาถามีชื่อและรายการในทะเบียนบ'าน

แห�งอ่ืนใดหรือไม� 
(๓) รวบรวมหลักฐานท้ังหมดพร'อมความเห็นเสนอไปยังนายอําเภอแห�งท'องท่ี 
(๔) เม่ือนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแล'ว ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ิน

ดําเนินการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านโดยลงรายการตามข'อเท็จจริง
เท�าท่ีปรากฏทราบได'ในขณะนั้น รายการใดท่ีไม�ทราบให'ทําเครื่องหมาย “– ” ไว'พร'อมหมายเหตุในช�องย'าย
เข'ามาจากว�า “คําร'องท่ี…  ลงวนัท่ี…  หรือ หนังสือท่ี…  ลงวันท่ี… ” แล'วแต�กรณี แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อ
และวันเดือนป|กํากับไว' 

(๕) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แก�ผู'ได'รับอนุมัติให'เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'าน 
ตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๒) 

(๖) รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๕) 

ข'อ ๙๙  บุคคลท่ีได'มีการลงรายการ “ตาย” หรือ “จําหน�าย” ในทะเบียนบ'านไว'แล'ว 
ต�อมาบุคคลนั้นมาขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'าน ให'ยื่นคําร'องตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดต�อนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท'องถ่ินแห�งท'องท่ีท่ีตนเคยมีชื่อในทะเบียนบ'านก�อนถูกจําหน�ายรายการ เม่ือนายทะเบียน
ได'รับคําร'องแล'ว ให'ดําเนินการดังนี้ 

(๑) สอบสวนผู'ร'องและบุคคลท่ีแจ'งการตายหรือการจําหน�ายของบุคคลดังกล�าว 
ประกอบการพิจารณา (ถ'ามี) รวมท้ังหลักฐานอ่ืน (ถ'ามี) 

(๒) รวบรวมหลักฐานท้ังหมดพร'อมความเห็นเสนอไปยังนายอําเภอแห�งท'องท่ี 
(๓) เม่ือนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแล'ว ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ิน

ดําเนินการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'าน พร'อมท้ังหมายเหตุในช�องย'าย
เข'ามาจากว�า“คําร'องท่ี... ลงวันท่ี... หรือ หนังสือท่ี... ลงวันท่ี...” แล'วแต�กรณี แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อ
และวันเดือนป|กํากับไว' 

(๔) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แก�ผู'ได'รับอนุมัติให'เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'านตามแบบพิมพ0
ท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๒) หรือ ๑๓๔ (๒๔) ในกรณีท่ีผู'นั้นเคยมีชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) หรือข'อ ๑๓๔ 
(๒๓) ในกรณีท่ีผู'นั้นเคยมีชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) 

(๕) รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๕) หรือ ๑๓๒ (๖) หรือ ๑๓๒ (๗) แล'วแต�กรณี 

ข'อ ๑๐๐  คนต�างด'าวท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนต�างด'าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ'านขอเพ่ิมชือ่
ในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) ให'ยืน่คําร'องตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดต�อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ิน
แห�งท'องท่ีท่ีผู'ร'องมีภูมิลําเนาในป=จจุบัน เม่ือนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'วให'ดําเนินการดังนี้ 

(๑) สอบสวนผู'ร'องและเจ'าบ'าน 
(๒) ตรวจสอบใบสําคัญประจําตัวคนต�างด'าวของผู'ร'องว�าได'ต�ออายุใบสําคัญประจําตัว 

คนต�างด'าวและรายการย'ายท่ีอยู�ถูกต'องหรือไม� หากขาดการต�ออายุหรือรายการท่ีอยู�ไม�ถูกต'องให'แนะนํา 
ผู'ร'องดําเนินการให'ถูกต'องเสียก�อน 
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(๓) คัดใบสําคัญประจําตัวคนต�างด'าวให'ปรากฏรายการในหน'าท่ี ๑ ถึงหน'าท่ี ๖  

หน'ารายการย'ายท่ีอยู� หน'ารายการต�ออายุครั้งสุดท'าย หน'ารายการบุตรอายุตํ่ากว�า ๑๒ ป| ท่ีอยู�ในครอบครัว 
โดยให'นายทะเบียนคนต�างด'าวแห�งท'องท่ีรับรองความถูกต'อง 

(๔) ให'ตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียนกลางว�าผู'ร'องมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน
แห�งอ่ืนหรือไม� 

(๕) รวบรวมหลักฐานท้ังหมดพร'อมความเห็น เสนอไปยังนายอําเภอแห�งท'องท่ี 
(๖) เม่ือนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแล'ว ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ิน

ดําเนินการเพ่ิมชื่อและรายการในทะเบียนบ'านและสํา เนาทะเบียนบ'าน พร'อมท้ังหมายเหตุในช�องย'ายเข'า
มาจากว�า“คําร'องท่ี…  ลงวันท่ี…  หรือ หนังสือท่ี…  ลงวันท่ี…” แล'วแต�กรณี แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อ
และวันเดือนป|กํากับไว' 

(๗) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แก�ผู'ได'รับอนุมัติให'เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'าน 
ตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๔) 

(๘) รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๗) 

ข'อ ๑๐๑  คนต�างด'าวท่ีได'รับอนุญาตให'มีถ่ินท่ีอยู�ในประเทศไทย ขอเพ่ิมชื่อ 
ในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) ให'ยื่นคําร'องตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดต�อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ท'องถ่ินแห�งท'องท่ีท่ีผู'ร'องมีภูมิลําเนาในป=จจุบัน เม่ือนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'วให'ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบความถูกต'องของหลักฐานการอนุญาตให'มีถ่ินท่ีอยู� 
(๒) ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'านและสําเนา

ทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านตามใบสําคัญถ่ินท่ีอยู�และหมายเหตุในช�องย'ายเข'ามาจากว�า “ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู�
เลขท่ี... โควต'าเข'าเมืองเลขท่ี...” แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนป|กํากับไว' 

(๓) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แก�ผู'ได'รับอนุญาตให'เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'าน 
ตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๔) 

(๔) รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๗) 

ข'อ ๑๐๒  คนท่ีไม�มีสัญชาติไทย ต�อมาได'รับสัญชาติไทยตามกฎหมายให'ยื่นคําร'อง 
ตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดต�อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินแห�งท'องท่ีท่ีผู'ร'องมีภูมิลําเนาอยู�ใน
ป=จจุบันเม่ือนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'วให'ดําเนินการ ดังนี้ 

กรณีผู'ร'องมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) และเป�นบุคคลประเภท 
ท่ี ๓, ๔ หรือ ๕ และได'รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ 

(๑) ตรวจสอบความถูกต'องของหลักฐานเอกสาร 
(๒) แก'ไขรายการสัญชาติและเลขประจําตัวประชาชนในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔)  

ตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๔) 
(๓) รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๗) 
(๔) กรณีบุคคลดังกล�าวเป�นบุคคลประเภทท่ี ๘ ให'แก'ไขรายการสัญชาติตามแบบพิมพ0 

ท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๑) แล'วรายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๔) 
กรณีผู'ร'องมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) ได'รับสัญชาติไทย โดยการขอคืน

หรือขอมีหรือขอถือสัญชาติตามสามี 
(๑) ตรวจสอบความถูกต'องของหลักฐานเอกสาร 
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(๒) จําหน�ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) หรือทะเบียนบ'านกลาง  

(ท.ร. ๑๓) แล'วแต�กรณี โดยประทับคําว�า “จําหน�าย” หน'ารายการและบันทึกในช�องย'ายออกว�าตามคําร'อง
ท่ี…  ลงวันท่ี…  พร'อมกับลงลายมือชื่อกํากับไว' 

(๓) เพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเข'าในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) หรือทะเบียนบ'านกลาง  
(ท.ร. ๑๔) และบันทึกในช�องย'ายเข'ามาจากว�า ตามคําร'องท่ี…  ลงวันท่ี…  พร'อมกับลงลายมือชื่อกํากับไว' 

(๔) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แก�บุคคลท่ีเพ่ิมชื่อตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนด 
ในข'อ ๑๓๔ (๒๔) 

(๕) รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๗) 
กรณีผู'ร'องไม�มีชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) หรือทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) และ 

ได'รับสัญชาติไทย ให'ดําเนินการตามวรรคสาม (๓) - (๕) โดยอนุโลม  

ข'อ ๑๐๓  คนท่ีได'สัญชาติไทยโดยการเกิด โดยบทบัญญัติแห�งกฎหมายซ่ึงมิอาจพิจารณา
สั่งการเป�นอย�างอ่ืน หรือโดยคําสั่งของศาลถึงท่ีสุด ขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) ให'ยื่นคําร'อง 
ตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดต�อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินแห�งท'องท่ีท่ีผู'ร'องมีภูมิลําเนาอยู�ในป=จจุบัน 
เม่ือนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'วให'ดําเนินการตามข'อ ๑๐๒ ยกเว'น การกําหนดเลขประจําตัวประชาชน 
ให'ดําเนินการตามข'อ ๑๓๔ (๒๒) และรายงานตามข'อ ๑๓๒ (๕) 

ข'อ ๑๐๔  คนท่ีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) ได'เสียสัญชาติไทยหรือ
สละสัญชาติไทยโดยบัญญัติแห�งกฎหมายซ่ึงมิอาจพิจารณาสั่งการเป�นอย�างอ่ืนหรือโดยคําสั่งของศาลถึงท่ีสุด 
หรือถูกเพิกถอนใบสําคัญประจําตัวคนต�างด'าว เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินตรวจสอบพบ 
หรือได'รับแจ'งจากส�วนราชการท่ีเก่ียวข'องแล'วให'ดําเนินการดังนี้ 

(๑) จําหน�ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) โดยให'ประทับคําว�า  
“จําหน�ายตามคําร'องท่ี…  ลงวันท่ี… ” แล'วเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) กรณีมีชื่อและรายการบุคคล 
ในทะเบียนบ'านกลาง (ท.ร. ๑๔) ก็ให'จําหน�ายแล'วเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'านกลาง (ท.ร. ๑๓) โดยหมายเหตุ 
ในช�องย'ายเข'ามาจากว�า “เพ่ิมชื่อตามคําร'องท่ี…  ลงวันท่ี… ” แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนป|
กํากับไว' 

(๒) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แก�บุคคลท่ีเพ่ิมชื่อ ตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดในข'อ 
๑๓๔ (๒๓) 

(๓) รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๖) 

ข'อ ๑๐๕  คนต�างด'าวท่ีเข'ามาในราชอาณาจักรไทย โดยได'รับการผ�อนผันเป�นกรณีพิเศษ
หรือไม�ได'รับอนุญาตตามกฎหมายว�าด'วยคนเข'าเมือง รวมท้ังผู'เกิดในราชอาณาจักรไทยซ่ึงไม�ได'สัญชาติไทย
มีความประสงค0ขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) ให'ยื่นคําร'องตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดต�อนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท'องถ่ินแห�งท'องท่ีท่ีผู'ร'องมีภูมิลําเนาอยู�ในป=จจุบัน เม่ือนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'ว  
ให'ดําเนินการดังนี้ 

(๑) สอบสวนผู'ร'องพร'อมท้ังตรวจสอบหลักฐานท่ีนํามาแสดงโดยเฉพาะหลักฐานการอนุญาต
จากส�วนราชการหรือหน�วยงานท่ีควบคุมรับผิดชอบบุคคลดังกล�าว 

(๒) สอบสวนเจ'าบ'านให'ได'ข'อเท็จจริงเก่ียวกับความยินยอมให'ผู'ร'องอยู�อาศัย 
(๓) ให'ตรวจสอบไปยังสาํนักทะเบียนกลางว�าผู'ร'องมีชื่อและรายการบุคคลอยู�ในทะเบียนบ'าน

แห�งอ่ืนหรือไม� 
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(๔) รวบรวมหลักฐานท้ังหมดพร'อมความเห็น เสนอไปยังนายอําเภอแห�งท'องท่ี 
(๕) เม่ือนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแล'ว ให'นายทะเบียนดําเนินการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'าน

และสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านพร'อมท้ังหมายเหตุในช�องย'ายเข'ามาจากว�า “คําร'องท่ี...ลงวันท่ี.... ”  
หรือ หนังสือท่ี... ลงวันท่ี...” แล'วแต�กรณี แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนป|กํากับไว' 

(๖) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แก�ผู'ได'รับอนุมัติให'เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'าน  
ตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๓) 

(๗) รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๖) 

ข'อ ๑๐๖  ผู'ได'รับการยกเว'นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในมาตรา ๕ 
แห�งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) ให'ยื่นคําร'อง
ตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดต�อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินแห�งท'องท่ีท่ีผู'ร'องมีภูมิลําเนา 
ในป=จจุบัน เม่ือนายทะเบียนได'รับคําร'องให'ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) สอบสวนผู'ร'องให'ทราบถึงเหตุผลความจําเป�นท่ีขอเพ่ิมชื่อและเรียกหลักฐานแสดงตัวบุคคล
ของหน�วยงานท่ีควบคุมหรือหลักฐานท่ีรัฐบาลประเทศนั้น ๆ ออกให'ประกอบการพิจารณา 

(๒) ให'นายทะเบียนเพ่ิมชื่อลงในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน  
พร'อมท้ังหมายเหตุในช�องย'ายเข'ามาจากว�า “คําร'องท่ี…  ลงวันท่ี… ” แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อและ
วันเดือนป|กํากับไว' 

(๓) กําหนดเลขประจําตัวประชาชนให'แก�ผู'ได'รับอนุญาตให'เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'าน 
ตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดให'ข'อ ๑๓๔ (๒๓) 

(๔) รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๖) 

ข'อ ๑๐๗  การขอเพ่ิมชื่อตามข'อ ๙๓ ถึงข'อ ๑๐๖ กรณีผู'มีอํานาจอนุมัติหรืออนุญาต
พิจารณาแล'วเห็นว�าพยานเอกสารหรือพยานบุคคลไม�น�าเชื่อถือหรือผู'ขอเพ่ิมชื่อและรายการในทะเบียนบ'าน
มีพฤติการณ0ส�อไปในทางไม�สุจริตและสั่งไม�อนุมัติหรือไม�อนุญาตแล'ว ให'แจ'งผู'ร'องทราบเป�นลายลักษณ0อักษร 

ข'อ ๑๐๘  การเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) หรือทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) 
นอกเหนือจากท่ีได'กําหนดไว'ในระเบียบนี้ ให'รายงานผู'อํานวยการทะเบียนกลางสั่งการเฉพาะกรณี 

  
ตอนท่ี ๒ 

การจําหน�ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ'าน 
                        

  
ข'อ ๑๐๙  การจําหน�ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ'าน กรณีท่ีบุคคลมีชื่อและ

รายการบุคคลในทะเบียนบ'านเกินกว�าหนึ่งแห�ง ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินปฏิบัติดังนี้ 
กรณีอยู�ในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน ให'ดําเนินการดังนี้ 
(๑) เรียกเจ'าบ'านหรือคนท่ีมีชื่อซํ้า ให'มายืนยันท่ีอยู�ท่ีแน�นอนเพียงแห�งเดียว 
(๒) จําหน�ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'าน 

ฉบับเจ'าบ'านท่ีบุคคลดังกล�าวไม�ได'อาศัยอยู� และให'หมายเหตุในช�องย'ายออกไปท่ีว�า “ชื่อซํ้า ตามคําร'อง
ท่ี…  ลงวันท่ี… ” แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนป|กํากับไว' 
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(๓) การยื่นคําร'องและการรายงานการจําหน�ายให'เป�นไปตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๔ (๒๐) 

และ ๑๓๒ (๔) 
กรณีอยู�ต�างสํานักทะเบียน ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินดําเนินการดังนี้ 
(๑) ถ'าได'รับแจ'งจากสํานักทะเบียนท่ีบุคคลดังกล�าวมีชื่ออยู� ให'จําหน�ายชื่อและรายการบุคคล

ออกจากทะเบียนบ'านท่ีมีชื่อซํ้า พร'อมท้ังแจ'งเจ'าบ'านให'นําสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านมาดําเนินการ
จําหน�ายให'ถูกต'องตรงกันต�อไป 

(๒) ถ'าบุคคลดังกล�าวนําหลักฐานการมีชื่อซํ้ามาแสดงเพ่ือขอให'จําหน�ายชื่อและรายการ
บุคคลออกจากทะเบียนบ'าน ให'ดําเนินการเช�นเดียวกับ (๑) 

(๓) ให'หมายเหตุการจําหน�ายชื่อและรายการบุคคลดังกล�าวในทะเบียนบ'านและสําเนา
ทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านในช�องย'ายออกไปท่ีว�า “จําหน�ายชื่อซํ้า ตามหนังสือท่ี…  ลงวันท่ี…  หรือตามคําร'องท่ี…   
ลงวันท่ี… ” แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนป|กํากับไว' 

(๔) เม่ือดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แล'ว ให'รายงานการจําหน�ายตามระเบียบท่ีกําหนด
ในข'อ ๑๓๒ (๔) 

กรณีท่ีได'รับแจ'งจากสํานักทะเบียนกลาง ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ิน
ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ถ'าอยู�ในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน ให'ดําเนินการเช�นเดียวกับวรรคสอง 
(๒) ถ'าอยู�ต�างสํานักทะเบียน ให'แจ'งเจ'าบ'านหรือบุคคลท่ีมีชื่อซํ้าและดําเนินการ

เช�นเดียวกับวรรคสอง 

ข'อ ๑๑๐  บุคคลมีชื่อในทะเบียนบ'านโดยมิชอบ 
กรณีท่ีบุคคลมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) โดยมิชอบด'วยกฎหมาย

หรือระเบียบแบบแผน ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินแล'วแต�กรณี ดําเนินการดังนี้ 
(๑) สอบสวนพยานหลักฐานท้ังพยานบุคคลและพยานเอกสาร (ถ'ามี) 
(๒) รวบรวมหลักฐานท้ังหมดพร'อมความเห็นเสนอไปยังนายอําเภอแห�งท'องท่ี 
(๓) เม่ือนายอําเภอได'พิจารณาอนุมัติแล'ว ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ิน

จําหน�ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน และให'หมายเหตุ
ในช�องย'ายออกไปท่ีว�า “จําหน�ายตามคําร'องท่ี... ลงวันท่ี... หรือ หนังสือท่ี... ลงวันท่ี...” แล'วแต�กรณี แล'วให'
ลงลายมือชื่อและวันเดือนป|กํากับไว' 

(๔) รายงานการจําหน�ายตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๔) 
กรณีท่ีได'รับแจ'งจากสํานักทะเบียนกลางว�าบุคคลมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน 

(ท.ร. ๑๔) โดยมิชอบด'วยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ิน
ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ให'จําหน�ายชื่อและรายการบุคคลดังกล�าวออกจากทะเบียนบ'านพร'อมท้ังแจ'งเจ'าบ'าน
ให'นําสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'านมาดําเนินการจําหน�ายให'ถูกต'องตรงกันต�อไป โดยให'หมายเหตุในช�อง
ย'ายออกไปท่ีว�า “จําหน�ายตามคําร'องท่ี... ลงวันท่ี...” แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนป|กํากับไว' 

(๒) รายงานการจําหน�ายตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๔) 
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กรณีท่ีบุคคลดังกล�าวได'แจ'งการย'ายออกไปมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'านในเขต

สํานักทะเบียนอ่ืน ให'สําเนาภาพถ�ายหนังสือสํานักทะเบียนกลางแจ'งไปยังสํานักทะเบียนดังกล�าวทราบและ
ดําเนินการจําหน�ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ'าน โดยให'ดําเนินการตาม (๑) - (๒) ต�อไป 

ข'อ ๑๑๑  เม่ือปรากฏแน�ชัดว�าบุคคลในทะเบียนบ'านนั้นได'ตายไปแล'ว แต�ยังไม�ได'จําหน�าย
ชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ'าน ให'เจ'าบ'านยื่นคําร'องตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดต�อนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท'องถ่ิน เม่ือนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'วให'ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) สอบสวนพยานผู'ร'อง บุคคลท่ีน�าเชื่อถือและหลักฐานอ่ืนเพ่ิมเติม (ถ'ามี) 
(๒) จําหน�ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ'านและสาํเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน

โดยให'หมายเหตุในช�องย'ายออกไปท่ีว�า “จําหน�ายตามคําร'องท่ี…  ลงวันท่ี… ” แล'วให'นายทะเบียนลงลายมือชื่อ
และวันเดือนป|กํากับไว' 

(๓) รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๔) 

ข'อ ๑๑๒  คนสัญชาติไทยหรือคนต�างด'าวท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนต�างด'าวตายในต�างประเทศ
และเจ'าบ'านมีความประสงค0จะขอจําหน�ายชื่อออกจากทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) ให'ยื่นคําร'องตามแบบพิมพ0
ท่ีกําหนดต�อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินแห�งท'องท่ีท่ีผู'ตายมีชื่ออยู�ในทะเบียนบ'าน  
เม่ือนายทะเบียนได'รับคําร'องแล'วให'ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียนคนตาย (มรณบัตร) หรือหลักฐานการตาย
ท่ีออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้นซ่ึงได'แปลและรับรองว�าถูกต'องโดยกระทรวงการต�างประเทศและหลักฐาน
เก่ียวกับผู'แจ'ง 

(๒) จําหน�ายชื่อและรายการคนตายในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'าน โดยประทับ
คําว�า “ตาย” สีแดงไว'หน'ารายการคนตาย พร'อมท้ังหมายเหตุในช�องย'ายออกไปท่ีว�า “คําร'องท่ี…ลงวันท่ี… ” แล'วให'
นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนป|กํากับไว' 

(๓) รายงานตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๔)  

ข'อ ๑๑๓  การจําหน�ายชื่อและรายการบุคคลกรณีอ่ืน ๆ ตามท่ีสํานักทะเบียนกลางสั่งการ
เฉพาะราย เม่ือนายทะเบียนได'รับแจ'งแล'วให'จําหน�ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียน
บ'านฉบับเจ'าบ'าน พร'อมท้ังหมายเหตุในช�องย'ายออกไปท่ีว�า “จําหน�ายตามหนังสือท่ี…ลงวันท่ี… ” แล'วให'
นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนป|กํากับไว'  

ข'อ ๑๑๔  การจําหน�ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ'าน นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว'
ในระเบียบนี้ ให'รายงานผู'อํานวยการทะเบียนกลางสั่งการเฉพาะกรณี 

  
ตอนท่ี ๓ 

การแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 
                        

  
ข'อ ๑๑๕ การแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ให'ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ0และวิธีการดังต�อไปนี้ 
 



  
- 215 - 

 
(๑) ในกรณีท่ีผู'ยื่นคําร'องขอแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 

นําเอกสารราชการมาแสดงไม�ว�าเอกสารดังกล�าวจะจัดทําก�อนหรือหลังการจดัทําทะเบียนราษฎร ให'ผู'ยื่นคําร'อง
แสดงเอกสารดังกล�าวต�อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ิน เม่ือนายทะเบียนพิจารณาเห็นว�า
เอกสารดังกล�าวเชื่อถือได' ให'แก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรให' 

(๒) ในกรณีท่ีผู'ยื่นคําร'องขอแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 
ไม�มีเอกสารราชการมาแสดง ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินสอบสวนพยานหลักฐานแล'ว
รวบรวมหลักฐานเสนอนายอําเภอพร'อมด'วยความเห็น เม่ือนายอําเภอพิจารณาเห็นว�าพยานหลักฐาน
ดังกล�าวเชื่อถือได' ให'นายอําเภอสั่งนายทะเบียนแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรให' 

(๓) การแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการเก่ียวกับสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎร  
ให'ปฏิบัติตามหลักเกณฑ0และวิธีการดังต�อไปนี้ 

ในกรณีการแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการจากสัญชาติอ่ืนหรือจากไม�มีสัญชาติเป�นสัญชาติไทย
เนื่องจากเพราะลงรายการผิดพลาดหรือกรณีอ่ืน ๆ ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ิน
สอบสวนพยานหลักฐานแล'วรวบรวมหลักฐานเสนอนายอําเภอพร'อมด'วยความเห็น เม่ือนายอําเภอพิจารณา
เห็นว�าพยานหลักฐานดังกล�าวเชื่อถือได' ให'นายอําเภอสั่งนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินแก'ไข
เปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรให' 

ในกรณีการแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการจากสัญชาติไทยหรือจากไม�มีสัญชาติหรือจากสัญชาติอ่ืน
เป�นสัญชาติอ่ืน เนื่องจากเพราะลงรายการผิดพลาดหรือกรณีอ่ืน ๆ ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ท'องถ่ินสอบสวนพยานหลักฐาน และเม่ือพิจารณาเหน็ว�าพยานหลักฐานดังกล�าวเชื่อถือได' ก็ให'แก'ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรให' 

ข'อ ๑๑๖  การแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ'าน ทะเบียนบ'านกลาง สูติบัตรหรือ
มรณบัตร ให'ยื่นคําร'องตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดต�อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินแห�งท'องท่ี 
ท่ีผู'ร'องมีชื่อในทะเบียนบ'านหรือทะเบียนบ'านกลาง แล'วแต�กรณี 

หากปรากฏว�าสูติบัตรหรือมรณบัตรท่ีขอแก'ไขเปลี่ยนแปลงนั้นออกโดยสํานักทะเบียนอ่ืน 
ให'นายทะเบียนแจ'งให'สํานักทะเบียนดังกล�าวทราบเพ่ือจะได'แก'ไขเปลี่ยนแปลงให'ถูกต'องตรงกันต�อไป  

ข'อ ๑๑๗  การแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนคนเกิดหรอืทะเบียนคนตายให'ยืน่คําร'อง
ตามแบบพิมพ0ท่ีกําหนดต�อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ินแห�งท'องท่ีท่ีจัดทําทะเบียนคนเกิด
หรือทะเบียนคนตาย แล'วแต�กรณี 

ข'อ ๑๑๘  การแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ซ่ึงนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท'องถ่ินได'ลงรายการไว'ผิดพลาด ให'นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท'องถ่ิน 
ผู'ลงรายการผิดพลาดสามารถดําเนินการแก'ไขเพ่ิมเติมได' ยกเว'นการแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการตามข'อ ๗๖ 

ข'อ ๑๑๙  การแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ'านหรือทะเบียนบ'านกลางให'จัดทํา
รายงานการแก'ไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบท่ีกําหนดในข'อ ๑๓๒ (๔) 
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ข'อ ๑๒๐  เม่ือมีผู'มายื่นคําร'องขอแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการต�างๆ ในทะเบียนบ'าน 

ขอคัดสําเนาทะเบียนบ'าน ขอแจ'งการย'ายท่ีอยู� หรือกรณีอ่ืนใดก็ตาม หากนายทะเบียนอําเภอหรือ 
นายทะเบียนท'องถ่ินตรวจพบว�ามีบุคคลในทะเบียนบ'านท่ีมีอายุครบ ๑๕ ป|บริบูรณ0 ให'แก'ไขรายการ 
คํานําหน'านามในทะเบียนบ'านและสําเนาทะเบียนบ'านฉบับเจ'าบ'าน จากเด็กชายหรือเด็กหญิง เป�นนาย 
หรือนางสาว แล'วแต�กรณีได' โดยไม�ต'องรายงานไปยังสํานักทะเบียนกลาง 

ข'อ ๑๒๑  รายการต�าง ๆ ท่ีนายทะเบียนหรือเจ'าหน'าท่ีท่ีได'รับมอบหมายจากนายทะเบียน
ลงรายการในแบบพิมพ0เก่ียวกับการทะเบียนราษฎรไว'แล'ว หากมีการแก'ไขเปลี่ยนแปลงใหม� จะเป�นเพราะ
เขียนผิดหรือผิดพลาดเพราะเหตุอ่ืนใดก็ตาม จะลบ ขูด หรือทําด'วยประการใดๆ ให'เลือนหายไปไม�ได' แต�ให'ใช'วิธี
ขีดฆ�าคําหรือข'อความเดิมแล'วเขียนคําหรือข'อความท่ีถูกต'องแทนด'วยหมึกสีแดง พร'อมท้ังลงชื่อนายทะเบียน
และวันเดือนป|กํากับไว' 

ข'อ ๑๒๒  กรณีท่ีสํานักทะเบียนกลางได'ตรวจพบว�ารายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
ของสํานักทะเบียนผิดพลาดและได'แจ'งให'สํานักทะเบียนแก'ไขเปลี่ยนแปลง เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือ 
นายทะเบียนท'องถ่ินดําเนินการแก'ไขแล'วไม�ต'องจัดทํารายงานไปยังสํานักทะเบียนกลาง 

ข'อ ๑๒๓  กรณีท่ีสํานักทะเบียนตรวจพบหรือได'รับแจ'งจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข'องว�า
รายการในทะเบียนบ'านไม�ถูกต'อง เนื่องจากไม�ตรงกับหลักฐานข'อเท็จจริงตามกฎหมาย ให'นายทะเบียน
แก'ไขให'ถูกต'องแล'วรายงานตามข'อ ๑๓๒ (๔) 

  
ตอนท่ี ๔ 

การขอตรวจ คัดและรับรองสําเนารายการทะเบียนราษฎร 
                        

  
ข'อ ๑๒๔  ผู'มีส�วนได'เสียจะขอตรวจ หรือให'นายทะเบียนคัดและรับรองสําเนารายการ

เอกสารทะเบียนราษฎรได'ท่ีสํานักทะเบียนแห�งท'องท่ีท่ีเก็บรายการทะเบียนราษฎรไว'หรือท่ีสํานักทะเบียนกลาง
ในวันเวลาราชการ 

ข'อ ๑๒๕  ผู'มีส�วนได'เสียตามระเบียบนี้หมายถึง 
(๑) เจ'าบ'าน 
(๒) ผู'มีชื่อและรายการปรากฏในเอกสารท่ีจะขอตรวจ หรือคัดและรับรองสําเนา 
(๓) บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีมีส�วนได'เสียเก่ียวกับเอกสารทะเบียนราษฎรไม�ว�าโดยตรง

หรือทางอ'อม 

ข'อ ๑๒๖  บุคคลหรือนิติบุคคลตามข'อ ๑๒๕ (๓) ให'นายทะเบียนเรียกตรวจสอบหลักฐาน
จากผู'ร'องและพิจารณาความเป�นผู'มีส�วนได'เสียแล'วจึงดําเนินการให'ต�อไป 

หากผู'ร'องเป�นผู'มีส�วนได'เสยีโดยทางอ'อม ให'สอบสวนบันทึกปากคําเพ่ือยืนยันความเป�นผู'มีส�วน
ได'เสียไว'เป�นหลักฐานด'วยเพ่ือให'เกิดความรับผิดทางอาญาถ'าเป�นผู'ไม�มีส�วนได'เสีย  
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ข'อ ๑๒๗  การดําเนินการตามข'อ ๑๒๔ ให'ดําเนนิการได'เฉพาะรายการท่ีปรากฏในเอกสาร 

จากต'นฉบับหรือหลักฐานของสํานักทะเบียนเท�านั้น เว'นแต�ท่ีสํานักทะเบียนกลางให'เป�นไปตามหลักฐาน 
ท่ีได'จัดเก็บไว'ด'วยระบบไมโครฟ�ล0มหรือจากหลักฐานข'อมูลทะเบียนประวัติราษฎรท่ีจัดสร'างไว'ด'วยระบบ
คอมพิวเตอร0 

  
ตอนท่ี ๕ 

การส�งและการรายงาน 
                        

  
ข'อ ๑๒๘  การส�งเอกสารการทะเบียนราษฎรท่ีกําหนดให'ส�ง ให'สํานักทะเบียนอําเภอ

สํานักทะเบียนท'องถ่ิน รวบรวมส�งให'สํานักทะเบียนจังหวัด และให'สํานักทะเบียนจังหวัด รวบรวมส�งให'
สํานักทะเบียนกลางต�อไป เว'นแต�สํานักทะเบียนท'องถ่ินเขตในกรุงเทพมหานครให'จัดส�งโดยตรงไปยังสํานัก
ทะเบียนกลาง 

ข'อ ๑๒๙  ระยะเวลาการจัดส�ง 
(๑) สํานักทะเบียนจังหวัด ให'รวบรวมจัดส�งไปยังสํานักทะเบียนกลางทุก ๑ เดือน โดยให'

สํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนท'องถ่ินจัดส�งให'สํานักทะเบียนจังหวัดก�อนถึงกําหนดส�งสํานัก
ทะเบียนกลาง ๓ วัน 

(๒) สํานักทะเบียนท'องถ่ินเขตในกรุงเทพมหานครให'จัดส�งไปยังสํานักทะเบียนกลางทุกวันศุกร0 
เว'นแต�ถ'าตรงกับวันหยุดราชการให'เลื่อนถัดไปเป�นวันแรกของวันเป�ดทําการ 

ข'อ ๑๓๐  ช�วงระยะเวลาในการกําหนดส�งของสํานักทะเบียนจังหวัดท่ีต'องจัดส�งให'ถึง
สํานักทะเบียนกลาง ให'ถือปฏิบัติตามรหัสของสํานักทะเบียนดังนี้ 

(๑) จังหวัดท่ีมีรหัสข้ึนต'นด'วยเลข ๑ ให'ส�งถึงในวันท่ี ๑ ของเดือน 
(๒) จังหวัดท่ีมีรหัสข้ึนต'นด'วยเลข ๒ ให'ส�งถึงในวันท่ี ๒ ของเดือน 
(๓) จังหวัดท่ีมีรหัสข้ึนต'นด'วยเลข ๓ ให'ส�งถึงในวันท่ี ๓ ของเดือน 
(๔) จังหวัดท่ีมีรหัสข้ึนต'นด'วยเลข ๔ ให'ส�งถึงในวันท่ี ๔ ของเดือน 
(๕) จังหวัดท่ีมีรหัสข้ึนต'นด'วยเลข ๕ ให'ส�งถึงในวันท่ี ๕ ของเดือน 
(๖) จังหวัดท่ีมีรหัสข้ึนต'นด'วยเลข ๖ ให'ส�งถึงในวันท่ี ๖ ของเดือน 
(๗) จังหวัดท่ีมีรหัสข้ึนต'นด'วยเลข ๗ ให'ส�งถึงในวันท่ี ๗ ของเดือน 
(๘) จังหวัดท่ีมีรหัสข้ึนต'นด'วยเลข ๘ ให'ส�งถึงในวันท่ี ๘ ของเดือน 
(๙) จังหวัดท่ีมีรหัสข้ึนต'นด'วยเลข ๙ ให'ส�งถึงในวันท่ี ๙ ของเดือน 
ในกรณีท่ีวันกําหนดส�งเป�นวันหยุดราชการ ให'เลื่อนถัดไปเป�นวันแรกของวันเป�ดทําการ 

ข'อ ๑๓๑  วิธีการจัดส�ง ให'สํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนท'องถ่ินดําเนินการดังนี้ 
(๑) บรรจุแบบพิมพ0และแบบรายงานท่ีจะต'องส�งในซองเอกสารตามรูปแบบท่ีกําหนด  

โดยให'แยกแบบพิมพ0และแบบรายงานเป�นแต�ละประเภท 
(๒) นับจํานวนเอกสารในแต�ละซองและลงรายการหน'าซองบรรจุเอกสารให'ถูกต'องครบถ'วน 
(๓) รวบรวมซองเอกสารท้ังหมดส�งสํานักทะเบียนจังหวัด 
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(๔) สํานักทะเบียนจังหวัดตรวจสอบจํานวนซองเอกสาร บัญชีนําส�งและหนังสือนําส�ง 

ของสํานักทะเบียนและลงชื่อรับไว'ในหนังสือนําส�งท้ังสองตอนแล'วมอบตอนท่ี ๑ คืนให'สํานักทะเบียน 
ส�วนตอนท่ี ๒ เก็บไว'เป�นหลักฐานของสํานักทะเบียนจังหวัด 

สําหรับสํานักทะเบียนท'องถ่ินเขตกรุงเทพมหานครให'ดําเนินการตาม (๑) - (๒)  
แล'วรวบรวมจัดส�งสํานักทะเบียนกลางต�อไป 

ข'อ ๑๓๒  แบบพิมพ0และแบบรายงานการทะเบียนราษฎรท่ีสํานักทะเบียนอําเภอหรือ
สํานักทะเบียนท'องถ่ินต'องส�งเม่ือได'ดําเนินการในแต�ละกรณีไปแล'ว มีดังนี้ 

(๑) แบบพิมพ0สูติบัตร ตอนท่ี ๒ ทุกประเภท 
(๒) แบบพิมพ0มรณบัตร ตอนท่ี ๒ ทุกประเภท 
(๓) แบบพิมพ0ใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ตอนท่ี ๑ กรณีรับแจ'งการย'ายเข'า แบบพิมพ0ใบแจ'ง 

การย'ายท่ีอยู� ตอนท่ี ๒ กรณีรับแจ'งการย'ายท่ีอยู�ปลายทาง แบบพิมพ0ใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ตอนท่ี ๓ กรณีรับแจ'ง
การย'ายออก 

(๔) แบบรายงานการแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการต�างๆ  ในทะเบียนบ'าน ตามแบบ ท.ร. ๙๗ ก. ตอนท่ี ๑ 
(๕) แบบรายงานการเพ่ิมชื่อบุคคลในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) ตามแบบ ท.ร. ๙๘ ก. ตอนท่ี ๑ 
(๖) แบบรายงานการเพ่ิมชื่อบุคคลในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) ตามแบบ ท.ร. ๙๘ ข. ตอนท่ี ๑ 
(๗) แบบรายงานการเพ่ิมชื่อบุคคลในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) ตามแบบ ท.ร. ๙๘ ค. ตอนท่ี ๑ 
(๘) แบบรายงานให'เลขรหัสประจําบ'าน ตามแบบ ท.ร. ๙๙ ก. 
(๙) แบบรายงานการแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการท่ีอยู�เก่ียวกับบ'านตามแบบ ท.ร. ๙๙/๑  

ข'อ ๑๓๓  แบบพิมพ0การทะเบียนราษฎรท่ีสํานักทะเบียนกลางจะจัดส�งคืนสํานักทะเบียนจังหวัด 
เพ่ือมอบให'สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท'องถ่ิน หรือสํานักทะเบียนท'องถ่ินเขตในกรุงเทพมหานคร 
เม่ือได'ดําเนินการเสร็จสิ้น มีดังนี้ 

(๑) แบบพิมพ0สูติบัตร ตอนท่ี ๒ ทุกประเภท 
(๒) แบบพิมพ0มรณบัตร ตอนท่ี ๒ ทุกประเภท 
(๓) แบบพิมพ0ใบแจ'งการย'ายท่ีอยู�ท้ัง ๓ ตอน แล'วแต�กรณี 
  

ส�วนท่ี ๕ 
แบบพิมพ0การทะเบียนราษฎร 

                        
  

ตอนท่ี ๑ 
แบบพิมพ0 

                        
  

ข'อ ๑๓๔  แบบพิมพ0การทะเบียนราษฎรให'ใช'แบบพิมพ0ต�าง ๆ ท'ายระเบียบนี้ ดังนี้ 
(๑) ท.ร. ๑                เป�นสูติบัตร ใช'สําหรับคนท่ีมีสัญชาติไทยและแจ'งการเกิดภายใน 
                             กําหนด 
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(๒) ท.ร. ๑/๑            เป�นหนังสือรับรองการเกิด ใช'สําหรับโรงพยาบาลหรือ 
                             สถานพยาบาลท่ีมีผู'รักษาพยาบาลโดยอาชีพ 
(๓) ท.ร. ๑ ตอนหน'า    เป�นใบรับแจ'งการเกิด 
(๔) ท.ร. ๒                เป�นสูติบัตร ใช'สําหรับคนท่ีมีสัญชาติไทยและแจ'งการเกิด 
                             เกินกําหนด 
(๕) ท.ร. ๓                เป�นสูติบัตร ใช'สําหรับคนท่ีไม�มีสัญชาติไทย 
(๖) ท.ร. ๔                เป�นมรณบัตร ใช'สําหรับคนท่ีมีสัญชาติไทยและคนต�างด'าว 
                             ท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนต�างด'าว 
(๗) ท.ร. ๔/๑             เป�นหนังสือรับรองการตาย ใช'สําหรับโรงพยาบาล 
                             หรือสถานพยาบาลท่ีมี ผู'รักษาพยาบาลโดยอาชีพ 
(๘) ท.ร. ๔ ตอนหน'า    เป�นใบรับแจ'งการตาย 
(๙) ท.ร. ๕                เป�นมรณบัตร ใช'สําหรับคนท่ีเข'าเมืองโดยชอบด'วยกฎหมาย 
                             แต�อยู�ในลักษณะชั่วคราวหรือเข'าเมืองโดยไม�ชอบด'วยกฎหมาย 
                             ตามกฎหมายว�าด'วยคนเข'าเมือง 
(๑๐) ท.ร. ๖              เป�นใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ใช'สําหรับคนท่ีมีชื่อและรายการบุคคล 
                             ในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) 
(๑๑) ท.ร. ๖ ตอนหน'า  เป�นใบรับแจ'งการย'ายท่ีอยู� 
(๑๒) ท.ร. ๗              เป�นใบแจ'งการย'ายท่ีอยู�ใช'สําหรับคนท่ีมีชื่อและรายการบุคคล 
                             ในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) 
(๑๓) ท.ร. ๘              เป�นบันทึกการเปรียบเทียบคดีความผิดเก่ียวกับการทะเบียน 
                             ราษฎร 
(๑๔) ท.ร. ๘/๑          เป�นแบบรายงานผลคดีเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ 
                            การทะเบียนราษฎร (แบบรายงานของอําเภอ/ท'องถ่ิน) 
(๑๕) ท.ร. ๘/๒          เป�นแบบรายงานผลคดีเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ 
                             การทะเบียนราษฎร (แบบรายงานของจังหวัด) 
(๑๖) ท.ร. ๙              เป�นใบรับแจ'งเก่ียวกับบ'าน 
(๑๗) ท.ร. ๑๓            เป�นทะเบียนบ'าน ใช'สําหรับคนท่ีเข'าเมืองโดยชอบด'วยกฎหมาย 
                             แต�อยู�ในลักษณะชั่วคราวหรือเข'าเมืองโดยไม�ชอบด'วยกฎหมาย 
                             ตามกฎหมายว�าด'วยคนเข'าเมือง 
(๑๘) ท.ร. ๑๔            เป�นทะเบียนบ'าน ใช'สําหรับคนท่ีมีสัญชาติไทยและคนต�างด'าว 
                             ท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนต�างด'าว 
(๑๙) ท.ร. ๑๔/๑        เป�นแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรจากฐานข'อมูล 
                             การทะเบียนของสํานักทะเบียนกลาง 
(๒๐) ท.ร. ๓๑            เป�นคําร'องท่ัวไป 
(๒๑) ท.ร. ๙๗ ก.        เป�นคําร'องใช'สําหรับแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการต�างๆ  
                            หรือจําหน�ายเก่ียวกับบุคคลและบ'านในทะเบียนบ'าน 
(๒๒) ท.ร. ๙๘ ก.        เป�นแบบการให'เลขประจําตัวประชาชน ใช'สําหรับบุคคล 
                            สัญชาติไทยท่ีได'รับการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) 
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(๒๓) ท.ร. ๙๘ ข.        เป�นแบบการให'เลขประจําตัวประชาชน ใช'สําหรับบุคคลต�างด'าว 

                                                  ท่ีได'รับการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) 
(๒๔) ท.ร. ๙๘ ค.        เป�นแบบการให'เลขประจําตัวประชาชน ใช'สําหรับบุคคลต�างด'าว 
                             ท่ีได'รับอนุญาตให'มีถ่ินท่ีอยู�ในประเทศไทยหรือได'รับสัญชาติไทย 
(๒๕) ท.ร. ๙๙ ก.        เป�นแบบการให'เลขรหัสประจําบ'าน ใช'สําหรับบ'านท่ีปลูกสร'าง 
                            ข้ึนใหม�หรือไม�เคยให'เลขรหัสมาก�อน 
(๒๖) ท.ร. ๙๙/๑        เป�นแบบรายงาน ใช'สําหรับกรณีท่ีมีการแก'ไขเปลี่ยนแปลง 
                            หรือเพ่ิมเติมรายการท่ีอยู�เก่ียวกับบ'านเป�นจํานวนมากกว�า ๑ หลัง 
                             ในคราวเดียวกัน 

ข'อ ๑๓๕  แบบพิมพ0การทะเบียนราษฎรท้ังท่ีใช'หรือยังไม�ได'ใช'ปฏิบัติ เกิดการชํารุดเสียหาย
จนไม�อาจใช'ปฏิบัติได' ให'นายทะเบียนยกเลิกใช'แบบพิมพ0ดังกล�าวโดยดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ให'ทําเครื่องหมายกากบาทและระบุคําว�า “ยกเลิก” พร'อมสาเหตุการยกเลิกด'วยหมึกสีแดงไว' 
(๒) จัดเก็บไว'ในแฟ�มต�างหาก 
สําหรับแบบพิมพ0การทะเบียนราษฎรท่ีเป�นแบบในการกําหนดเลขประจําตัวประชาชน 

เม่ือสํานักทะเบียนยกเลิกแล'ว ให'รายงานให'สํานักทะเบียนกลางทราบ โดยระบุชนิดของแบบพิมพ0และ 
เลขประจําตัวประชาชนในแบบพิมพ0ดังกล�าว พร'อมสําเนาการรายงานให'สํานักทะเบียนจังหวัดทราบด'วย 

แบบพิมพ0การทะเบียนราษฎรทุกประเภท เม่ือสํานักทะเบียนได'ใช'หรือออกให'ผู'แจ'ง 
ผิดประเภท ให'ยกเลิกและออกใหม�ให'ถูกต'องตามชนิดแบบพิมพ0 และดําเนินการเช�นเดียวกับ (๑) - (๒)  

ข'อ ๑๓๖  หลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีผู'อํานวยการทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียน
จัดทําข้ึนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรก�อนพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔  
ให'คงใช'เป�นหลักฐานในการอ'างอิงหรือแสดงเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

  
ตอนท่ี ๒ 

การจัดเก็บแบบพิมพ0 
                        

  
ข'อ ๑๓๗  วิธีเก็บทะเบียนบ'าน ให'ปฏิบัติดังนี้ 
สํานักทะเบียนท'องถ่ิน 
(๑) ให'แยกเก็บเป�นรายตําบลหรือแขวง 
(๒) แต�ละตําบลหรือแขวง แยกออกเป�นถนน ตรอก ซอย และจัดลําดับ ถนน ตรอก ซอย

ตามลําดับอักษรตัวหน'าของชื่อถนน ตรอก ซอยนั้น ๆ  ในกรณีชื่อถนน ตรอก ซอย เหมือนกัน แต�มีหมายเลขกํากับ 
ให'เรียงตามหมายเลขท่ีกํากับ 

(๓) ภายในส�วนของถนน ตรอก ซอย ให'เรียงตามลําดับบ'านเลขท่ี 
(๔) การแยกระหว�างตําบลหรือแขวง ถนน ตรอก ซอย ให'ใช'แผ�นวัสดุแข็งขนาดเดียวกับ

ทะเบียนบ'านแต�มีหัวสูงประมาณครึ่งนิ้ว และเขียนชื่อถนน ตรอก ซอย ไว'ในส�วนท่ีสูงกว�านั้น 
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(๕) ให'มีแผ�นวัสดุแข็งขนาดเดียวกับทะเบียนบ'านแต�มีหัวสูงกว�าประมาณครึ่งนิ้ว ยาวหนึ่งในห'า

ส�วนของความยาวของแผ�นค่ันไว'ระหว�างบ'านเลขท่ีทุก ๆ  ๑๐๐ เลขหมาย เช�น ๑ - ๑๐๐, ๑๐๑ - ๒๐๐, ๒๐๑ - ๓๐๐ 
เป�นต'น 

สํานักทะเบียนอําเภอ 
(๑) ให'แยกเก็บเป�นรายตําบล หมู�บ'าน 
(๒) ในหมู�บ'านหนึ่ง ๆ ให'เรียงลําดับบ'านเลขท่ี ถ'าในหมู�บ'านให'บ'านเลขท่ีเป�นถนน ตรอก

ซอย ให'แยกภายในหมู�บ'านนัน้ออกเป�น ถนน ตรอก ซอย ตามลําดับอักษรตัวหน'าของชื่อถนน ตรอก ซอยนั้นๆ 
(๓) การแยกระหว�างตําบล หมู�บ'าน ถนน ตรอก ซอย และกลุ�มบ'านเลขท่ี ให'ถือปฏิบัติ

อย�างเดียวกับสํานักทะเบียนท'องถ่ิน โดยอนุโลม 

ข'อ ๑๓๘  ทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๔) และทะเบียนบ'าน (ท.ร. ๑๓) ให'จัดเก็บรวมกัน 
โดยพิจารณาจากรายการท่ีอยู�ของบ'าน 

ข'อ ๑๓๙  เม่ือนําทะเบียนบ'านออกไปจากท่ีเพ่ือการใดก็ตาม จะต'องเก็บเข'าท่ีเดิมทันที
เม่ือเสร็จสิ้น จะนําไปเก็บหรือวางไว'ท่ีอ่ืนไม�ได' 

ข'อ ๑๔๐  การเก็บสูติบัตร ตอนท่ี ๒ ให'เก็บดังนี้ 
(๑) แยกประเภทสูติบัตรเป�น ท.ร. ๑ หรือ ท.ร. ๒ หรือ ท.ร. ๓ แล'วแต�กรณี 
(๒) สูติบัตรของแต�ละประเภทให'จัดเก็บในแฟ�ม 
(๓) ในแฟ�มหนึ่ง ๆ ให'บรรจุสูติบัตรเป�นเล�ม ๆ จนเต็มขนาดบรรจุของแฟ�มโดยให'บรรจุ 

สูติบัตรตามลําดับเลขประจําตัวประชาชนท่ีปรากฏอยู�บนมุมบนขวามือของสูติบัตรแต�ละใบ 
(๔) แฟ�มท่ีจัดเก็บสูติบัตรจนเต็มแล'ว ให'ระบุข'อความท่ีสันแฟ�มว�า “แฟ�มท่ี…  ของป|…   

เลขประจําตัวเลขท่ี…  ถึงเลขประจําตัวเลขท่ี… ” แล'วจัดเก็บเรียงไว'ให'ปลอดภัยและเป�นระเบียบเพ่ือสะดวก
แก�การค'นหา 

ข'อ ๑๔๑  การเก็บมรณบัตร ตอนท่ี ๒ ให'เก็บดังนี้ 
(๑) แยกประเภทมรณบัตรเป�น ท.ร. ๔ หรือ ท.ร. ๕ แล'วแต�กรณี 
(๒) มรณบัตรของแต�ละประเภทให'จัดในแฟ�ม 
(๓) ในแฟ�มหนึ่งๆ ให'บรรจุมรณบัตรรวมกันทุกตําบล โดยให'บรรจุเรียงตามลําดับวันเดือนป|

ท่ีออกมรณบัตร 
(๔) แฟ�มท่ีจัดเก็บมรณบัตรจนเต็มแล'ว ให'ระบุข'อความท่ีสันแฟ�มว�า “แฟ�มท่ี…  ออกให'

ต้ังแต�วันท่ี…  เดือน…  ป|…  ถึงวันท่ี…  เดือน…  ป|… ” แล'วจัดเก็บเรียงไว'ให'ปลอดภัยและเป�นระเบียบเพ่ือสะดวก 
แก�การค'นหา 

ข'อ ๑๔๒  การเก็บใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ให'แยกประเภทใบแจ'งการย'ายท่ีอยู�เป�นประเภท
และให'แยกจัดเก็บเป�นแต�ละตอน ดังนี้ 

(๑) ให'จัดเก็บในแฟ�มโดยบรรจุเรียงตามลําดับวันเดือนป|ท่ีย'ายเข'าในกรณีรับแจ'งการย'าย
เข'าหรือตามลําดับวันเดือนป|ท่ีย'ายออกในกรณีรับแจ'งการย'ายออก 

(๒) แฟ�มท่ีจัดเก็บจนเต็มแล'ว ให'ระบุข'อความท่ีสันแฟ�มว�า “แฟ�มท่ี…  ย'ายเข'าต้ังแต�
วันท่ี…  เดือน…  ป|…  ถึงวันท่ี…  เดือน…  ป|… ” หรือ “แฟ�มท่ี…  ย'ายออกต้ังแต�วันท่ี…  เดือน…  ป|…  ถึงวันท่ี…
เดือน…  ป|… ” แล'วแต�กรณี แล'วจัดเก็บเรียงไว'ให'ปลอดภัยและเป�นระเบียบเพ่ือสะดวกแก�การค'นหา 
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(๓) ใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ตอนท่ี ๒ ซ่ึงได'ตอบรับการรับแจ'งการย'ายเข'าให'ดําเนินการ

จัดเก็บเช�นเดียวกับ (๑) - (๒) 

ข'อ ๑๔๓  ใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ซ่ึงเป�นการแจ'งการย'ายเข'าหรือแจ'งการย'ายออกจาก
ทะเบียนบ'านกลางหรือการแจ'งการย'ายท่ีอยู�ปลายทางหรือใบแทนใบแจ'งการย'ายท่ีอยู�ให'แยกเก็บต�างหาก
จากการย'ายท่ีอยู�ตามข'อ ๑๔๒ 

ข'อ ๑๔๔  การจัดเก็บแบบพิมพ0การทะเบียนราษฎรอ่ืน ให'จดัเก็บให'อยู�ในสภาพท่ีปลอดภัย
และสะดวกต�อการค'นหา 

  
ส�วนท่ี ๖ 

สํานักทะเบียนและนายทะเบียน 
                        

  
ตอนท่ี ๑ 

สํานักทะเบียนสาขา สํานักทะเบียนเฉพาะกิจ 
                        

  
ข'อ ๑๔๕  ท'องท่ีใดท่ีผู'อํานวยการทะเบียนกลางได'จัดต้ังให'เป�นสํานักทะเบียนสาขาหรือ

สํานักทะเบียนเฉพาะกิจแล'ว ให'ปฏิบัติหน'าท่ีตามท่ีระเบียบนี้กําหนดในส�วนนั้นๆ 

ข'อ ๑๔๖  สํานักทะเบียนสาขาหรือสํานักทะเบียนเฉพาะกิจให'กําหนดรหัสประจําสํานักทะเบียน
ตามท่ีสํานักทะเบียนกลางกําหนด 

ข'อ ๑๔๗  ให'สํานักทะเบียนสาขาหรือสํานักทะเบียนเฉพาะกิจจัดส�งเอกสารและ 
แบบพิมพ0การทะเบียนราษฎรท่ีต'องรายงานให'สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท'องถ่ินแห�งท'องท่ี 
ท่ีสํานักทะเบียนสาขาหรือสํานักทะเบียนเฉพาะกิจอยู�ในเขตความรับผิดชอบตามกําหนดเวลา เพ่ือจะได'
รวบรวมรายงานไปยังสํานักทะเบียนกลางตามระเบียบท่ีกําหนดไว'ต�อไป 

ข'อ ๑๔๘  แบบพิมพ0การทะเบียนราษฎรทุกประเภทให'สํานักทะเบียนสาขาหรือ 
สํานักทะเบียนเฉพาะกิจเบิกจากสํานักทะเบียนจังหวัดแห�งท'องท่ี 

  
ตอนท่ี ๒ 

นายทะเบียนสาขา นายทะเบียนเฉพาะกิจ 
                        

  
ข'อ ๑๔๙  นายทะเบียนสาขาและนายทะเบียนเฉพาะกิจ ให'มีอํานาจหน'าท่ีตามท่ี

ผู'อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
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. 
ข'อ ๑๕๐  การระบุตําแหน�งให'ระบุว�า “นายทะเบียนสาขา (ระบุชื่อสาขา) อําเภอ  

(เทศบาลหรือเขต)… ” หรือ “นายทะเบียนเฉพาะกิจ (ระบุชื่อท่ีดําเนินการ) อําเภอ (เทศบาลหรือเขต)… ” แล'วแต�กรณี 
  

ส�วนท่ี ๗ 
การจัดทําและควบคุมทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนกลาง 

                        
  

ตอนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

                        
  

ข'อ ๑๕๑  ให'สํานักทะเบียนกลางจัดทําทะเบียนราษฎรด'วยระบบคอมพิวเตอร0ตามเอกสาร
การรายงานของสํานักทะเบียนท่ีได'กําหนดไว'ในระเบียบนี้ 

ข'อ ๑๕๒  วิธีการจัดทําและควบคุมทะเบียนราษฎรด'วยระบบคอมพิวเตอร0ให'เป�นไปตาม
วิธีการท่ีสํานักทะเบียนกลางกําหนด 

(๑) เลขประจําตัวประชาชน มี ๑๓ หลัก แบ�งออกเป�น ๕ ส�วน 
ส�วนท่ี ๑ มี ๑ หลัก หมายถึง ประเภทบุคคลซ่ึงมี ๘ ประเภท 
ส�วนท่ี ๒ มี ๔ หลัก หมายถึง สํานักทะเบียนท่ีออกเลขประจําตัวให'กับประชาชน 
ส�วนท่ี ๓ และส�วนท่ี ๔ รวมกันมี ๗ หลัก หมายถึง ลําดับท่ีของบุคคลในแต�ละประเภท

ของแต�ละสํานักทะเบียน 
ส�วนท่ี ๕ มี ๑ หลัก หมายถึงเลขตรวจสอบความถูกต'องของเลขประจําตัวประชาชนท้ังหมด 

(๒) ประเภทของบุคคลท่ีอยู�ในระบบทะเบียนราษฎร แบ�งออกเป�น ๘ ประเภท 
ประเภทท่ี ๑ ได'แก� คนท่ีเกิดและมีสัญชาติไทย ได'แจ'งการเกิดภายในกําหนดเวลา 

ท่ีกฎหมายกําหนด 
ประเภทท่ี ๒ ได'แก� คนท่ีเกิดและมีสัญชาติไทย ได'แจ'งการเกิดเกินกําหนดเวลา 

ท่ีกฎหมายกําหนด 
ประเภทท่ี ๓ ได'แก� คนไทยและคนต�างด'าวท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนต�างด'าวซ่ึงมีชื่อ

และรายการบุคคลในทะเบียนบ'านก�อนวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗ 
ประเภทท่ี ๔ ได'แก� คนไทยและคนต�างด'าวท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนต�างด'าวและได'มีการ

ย'ายเข'าในทะเบียนบ'านขณะยังไม�มีเลขประจําตัวประชาชน (ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗) 
ประเภทท่ี ๕ ได'แก� คนไทยและคนต�างด'าวท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนต�างด'าว 

ท่ีได'รับอนุมัติให'เพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเข'าในทะเบียนบ'าน 
ประเภทท่ี ๖ ได'แก� คนต�างด'าวท่ีเข'าเมืองโดยชอบด'วยกฎหมายในลักษณะชั่วคราว

และคนต�างด'าวท่ีเข'าเมืองโดยไม�ชอบด'วยกฎหมาย 
ประเภทท่ี ๗ ได'แก� บุตรของบุคคลประเภทท่ี ๖ ซ่ึงเกิดในประเทศไทย 
ประเภทท่ี ๘ ได'แก� บุคคลต�างด'าวท่ีได'รับอนุญาตให'มีถ่ินท่ีอยู�ในประเทศไทยหรือ

บุคคลท่ีได'รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย 
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ตอนท่ี ๒ 

ทะเบียนบ'าน 
                        

  
ข'อ ๑๕๓  การจัดทําทะเบียนบ'าน การแก'ไขเปลี่ยนแปลงรายการท่ีอยู�ของบ'าน 

ของสํานักทะเบียนกลาง ให'จัดทําจากแบบรายงานการแก'ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหรือจําหน�ายเก่ียวกับบ'าน 
หรือทะเบียนบ'าน ฉบับป| พ.ศ. ๒๕๒๖ ท่ีตกหล�น 

ข'อ ๑๕๔  ให'สํานักทะเบียนกลางจัดพิมพ0ทะเบียนบ'านด'วยระบบคอมพิวเตอร0 แจกจ�ายให'
สํานักทะเบียนตามแผนท่ีกําหนดจนครบทุกสํานักทะเบียน 

  
ตอนท่ี ๓ 

ทะเบียนคนเกิด 
                        

  
ข'อ ๑๕๕  ให'สํานักทะเบียนกลางจัดทําทะเบียนคนเกิดจากสูติบัตร ตอนท่ี ๒ 

ข'อ ๑๕๖  สูติบัตร ตอนท่ี ๒ ท่ีนํามาจัดทําทะเบียนคนเกิด ให'ดําเนินการถ�ายภาพไว'ด'วย
ระบบไมโครฟ�ล0มหรือระบบภาพถ�ายคอมพิวเตอร0เพ่ือประโยชน0ในการอ'างอิงตรวจสอบและคัดรับรองสําเนา 

ข'อ ๑๕๗  สูติบัตร ตอนท่ี ๒ เม่ือได'จัดทําทะเบียนคนเกิดแล'ว ให'ส�งคืนสํานักทะเบียน 
ท่ีออกสูติบัตรเพ่ือจัดเก็บตามระเบียบต�อไป 

  
ตอนท่ี ๔ 

ทะเบียนคนตาย 
                        

  
ข'อ ๑๕๘  ให'สํานักทะเบียนกลางจัดทําทะเบียนคนตายจากมรณบัตร ตอนท่ี ๒ 

ข'อ ๑๕๙  มรณบัตร ตอนท่ี ๒ ท่ีนํามาจัดทําทะเบียนคนตาย ให'ดําเนินการถ�ายภาพ 
ไว'ด'วยระบบไมโครฟ�ล0มหรือระบบภาพถ�ายคอมพิวเตอร0เพ่ือประโยชน0ในการอ'างอิงตรวจสอบและคัดรับรองสําเนา 

ข'อ ๑๖๐  มรณบัตร ตอนท่ี ๒ เม่ือได'จัดทําทะเบียนคนตายแล'ว ให'ส�งคืนสํานักทะเบียน 
ท่ีออกมรณบัตรเพ่ือจัดเก็บตามระเบียบต�อไป 
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ตอนท่ี ๕ 

การย'ายท่ีอยู� 
                         

ข'อ ๑๖๑  เม่ือมีการแจ'งการย'ายออกหรือแจ'งการย'ายเข'าในทะเบียนบ'านของสํานักทะเบียน
แล'วให'สํานักทะเบียนกลางปรับปรุงทะเบียนบ'านให'ตรงกันกับของสํานักทะเบียนตามหลักฐานใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� 

ข'อ ๑๖๒  ใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� ให'ดําเนินการถ�ายภาพไว'ด'วยระบบไมโครฟ�ล0มหรือระบบ
ภาพถ�ายคอมพิวเตอร0เพ่ือประโยชน0ในการอ'างอิง ตรวจสอบและคัดรับรองสําเนา 

ข'อ ๑๖๓  ใบแจ'งการย'ายท่ีอยู� เม่ือได'ดําเนินการแล'วให'ส�งคืนสํานักทะเบียนท่ีออกใบแจ'ง
การย'ายท่ีอยู� เพ่ือจัดเก็บตามระเบียบต�อไป 

  
ตอนท่ี ๖ 

การเพ่ิมชื่อและการจําหน�ายชื่อ 
                         

ข'อ ๑๖๔  ให'สํานักทะเบียนกลางดําเนินการเพ่ิมชื่อหรือจําหน�ายชื่อออกจากทะเบียนบ'าน
ของสํานักทะเบียนกลางตามแบบรายงานการเพ่ิมชื่อหรือจําหน�ายชื่อท่ีสํานักทะเบียนจัดส�งมา แล'วแต�กรณี 

ข'อ ๑๖๕  แบบรายงานการเพ่ิมชื่อหรือจําหน�ายชื่อเม่ือดําเนินการแล'ว ให'สํานักทะเบียนกลาง
ทําลายตามระยะเวลาและวิธีการท่ีกําหนด 

 
ตอนท่ี ๗ 

การปรับปรุงฐานข'อมูลทะเบียนประวัติราษฎร 
                        

  
ข'อ ๑๖๖  ให'สํานักทะเบียนกลางดําเนินการปรับปรุงรายการในฐานข'อมูลทะเบียนประวัติ

ราษฎรเป�นป=จจุบันตามหลักฐานท่ีสํานักทะเบียนจัดส�งมา หรือตามหลักฐานรายการทะเบียนท่ีพิมพ0จาก
คอมพิวเตอร0และได'มีการตรวจสอบแก'ไขให'ถูกต'องแล'ว 

ข'อ ๑๖๗  หลักฐานการปรับปรุงฐานข'อมูลทะเบียนประวัติราษฎรเม่ือดําเนินการแล'วให'
สํานักทะเบียนกลางทําลายตามระยะเวลาและวิธีการท่ีกําหนด 

  
ตอนท่ี ๘ 

การส�งและการรายงาน 
                        

  
ข'อ ๑๖๘  แบบพิมพ0การทะเบียนราษฎรและแบบรายงานท่ีสํานักทะเบียนกลางส�งคืนให'

สํานักทะเบียนตรวจสอบความถูกต'อง แล'วยืนยันหรือแก'ไขให'ถูกต'องพร'อมท้ังส�งคืนให'สํานักทะเบียนกลาง
ภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีได'รับเอกสาร 
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ข'อ ๑๖๙  การยืนยันหรือแก'ไขความถูกต'องในแบบพิมพ0การทะเบียนราษฎรและ 

แบบรายงานตามข'อ ๑๖๘ ให'สํานักทะเบียนดําเนินการตามวิธีการท่ีสํานักทะเบียนกลางกําหนด 

ข'อ ๑๗๐  กรณีท่ีสํานักทะเบียนกลางตรวจสอบและพบความผิดพลาดของรายการบุคคล
และรายการบ'านท่ีสํานักทะเบียนจัดส�งรายงาน ให'แจ'งสํานักทะเบียนดําเนินการแก'ไขให'ถูกต'องตามวิธีการ
ท่ีสํานักทะเบียนกลางกําหนด 

ส�วนท่ี ๘ 
การเปรียบเทียบคดีความผิดเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร 

                        
  

ข'อ ๑๗๑  “ผู'มีอํานาจเปรียบเทียบ” ในเขตสํานักทะเบียนอําเภอ หมายถึง นายทะเบียนอําเภอ
ในเขตสํานักทะเบียนท'องถ่ิน หมายถึง นายทะเบียนท'องถ่ิน 

ข'อ ๑๗๒  เม่ือปรากฏว�าผู'ใดกระทําผิดกฎหมายว�าด'วยการทะเบียนราษฎร ให'มีผู'มีอํานาจ
เปรียบเทียบทําการเปรียบเทียบโดยมิชักช'า 

ข'อ ๑๗๓  ให'ผู'มีอํานาจเปรียบเทียบบันทึกคําให'การของผู'กล�าวหาและผู'ต'องหาโดยย�อ 
ถ'าผู'ต'องหายินยอมให'เปรียบเทียบก็ให'ทําการเปรียบเทียบได' แต�ถ'าผู'ต'องหาไม�ยินยอม 

ให'เปรียบเทียบ ให'แจ'งให'พนักงานสอบสวนดําเนินคดีต�อไป 
คําให'การของผู'กล�าวหา ผู'ต'องหา และบันทึกการเปรียบเทียบ ให'บันทึกลงในสมุดบันทึก

การเปรียบเทียบคดีความผิดเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร ตามแนบท'ายระเบียบนี้ 

ข'อ ๑๗๔  ในการเปรียบเทียบ ให'ผู'มีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดเงินค�าปรับท่ีผู'ต'องหา
จะต'องพึงชําระโดยคํานึงถึงลักษณะความหนักเบาและพฤติการณ0แห�งความผิดตลอดจนฐานะความเป�นอยู�
ของผู'ต'องหา 

ข'อ ๑๗๕  เม่ือผู'ต'องหาได'ชําระเงินค�าปรับแล'ว ให'ผู'มีอํานาจเปรียบเทียบออกใบเสร็จรับเงิน 
ให'ผู'ต'องหารับไป 

ข'อ ๑๗๖  การรายงานผลคดีเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
ให'สํานักทะเบียนรายงานไปยังสํานักทะเบียนกลาง ตามแบบท'ายระเบียบนี้ทุกเดือนในสัปดาห0แรกของเดือนถัดไป 

ข'อ ๑๗๗  การรับเงิน เก็บรักษาเงิน ส�งและถอนเงินค�าเปรียบเทียบ สําหรับกรณี 
นายทะเบียนท'องถ่ินเป�นผู'ทําการเปรยีบเทียบ ให'ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด'วยการฝากเงิน 
การเบิกจ�ายเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินของเทศบาล สําหรับกรณีนายทะเบียนอําเภอเป�นผู'ทําการ
เปรียบเทียบ ให'ถือปฏิบัติตามระเบียบการรับจ�าย การเก็บรักษาและการนําส�งเงินในหน'าท่ีของอําเภอและ
ก่ิงอําเภอของกระทรวงการคลัง 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ชูวงศ0  ฉายะบุตร 

ผู'อํานวยการทะเบียนกลาง 
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