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ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง 
วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๑)  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ผูอํานวยการทะเบียนกลางออกระเบียบแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักทะเบียนกลาง  วาดวย
การจัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๕” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแต วันที่  ๑   ธันวาคม  ๒๕๔๕  เปนตนไป   ยกเวน 
การปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้  ใหเปนไปตามพื้นที่หรือระยะเวลาที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

(๑) การจัดทําบัตรทะเบียนคนเกิด  ตามขอ  ๕ 

(๒) การเปลี่ยนแปลงแบบพิมพใบรับแจงการตาย  (ท.ร. ๔  ตอนหนา)  ตามขอ  ๑๘ 

ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนขอ  ๓๔/๑  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวย 
การจัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ขอ  ๓๔/๑  กรณีสํานักทะเบียนตรวจพบหรือไดรับแจงจากบุคคลใดวาบานที่มีเลขประจําบาน
หลังใดถูกร้ือหรือถูกปลอยทิ้งรางจนไมมีสภาพความเปนบาน  โดยเจาบานหรือผูอยูในบานไมไดแจง  
การร้ือบานตอนายทะเบียน  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบวาไดมีการร้ือบาน  หรือไมมีสภาพความเปนบานแลว 

(๒) สอบสวนพยานบุคคลที่นาเชื่อถือซ่ึงมีภูมิลําเนาหรืออาศัยอยูในบริเวณพื้นที่ดังกลาว 

(๓) หากผลการตรวจสอบและสอบสวนขอเท็จจริงปรากฏวาบานถูกร้ือหรือไมมีสภาพ 
ความเปนบานมาแลวเปนเวลาไมถึง  ๑๘๐   วัน  ใหนายทะเบียนจัดทําประกาศสํานักทะเบียน 
แจงขอความใหเจาบานหรือผูมีชื่อในทะเบียนบานของบานดังกลาวมาติดตอเพื่อแจงยายออกและ
จําหนายทะเบียนบานภายใน  ๓๐  วันนบัแตวันปดประกาศ  โดยใหระบุวันเดือนปที่ครบกําหนดไวดวย  
สําหรับการปดประกาศ  ใหปด  ณ  สํานักทะเบียน  ๑  ฉบับ  บริเวณพื้นที่ชุมชน  ๑  ฉบับ  และบริเวณ 
ที่บานหลังดังกลาวเคยต้ังอยูหรือต้ังอยูอีก  ๑  ฉบับ 
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(๔) เมื่อครบกําหนดเวลา  ๓๐  วันตามที่กําหนดไวในประกาศของสํานักทะเบียนแลว   
ไมมีเจาบานหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานมาติดตอ  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น
จําหนายเลขประจําบานและทะเบียนบานโดยปฏิบัติเชนเดียวกับขอ  ๓๔  ยกเวนการยายรายการบุคคล
ในทะเบียนบานใหแจงยายไปไวในทะเบียนบานกลางของสํานักทะเบียนโดยปฏิบัติเชนเดียวกับขอ  ๘๑ 

(๕) กรณีผลการตรวจสอบและสอบสวนขอเท็จจริงปรากฏวาบานถูกร้ือหรือไมมีสภาพ 
ความเปนบานมาแลวเปนเวลาเกินกวา  ๑๘๐  วัน  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น
ดําเนินการเชนเดียวกับ  (๔)  โดยไมตองจัดทําประกาศสํานักทะเบียน” 

ขอ ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ  ๕๗  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง   
วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“การรับแจงการเกิดเกินกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ถาเด็กที่จะแจงการเกิดมีอายุตํ่ากวา  ๗  ป
บริบูรณในวันที่ย่ืนคํารอง  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นเปนผูพิจารณาอนุญาต  เวนแต  
จะมีเหตุอันควรสงสัยเร่ืองสัญชาติของเด็กที่จะแจงการเกิด  ใหนายทะเบียนรวบรวมหลักฐานเสนอ 
ขอความเห็นชอบจากนายอําเภอทองที่กอนพิจารณาอนุญาต” 

ขอ ๕ ใหเพิ ่มความตอไปนี้เปนขอ   ๖๐/๑  ขอ   ๖๐/๒  ขอ   ๖๐/๓  และขอ   ๖๐ /๔   
แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

“ขอ  ๖๐/๑  สูติบัตร  ตอนที่  ๒  ที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดจัดทําข้ึน   
ตามระเบียบนี้  ไมวาจะเปนเอกสารหรือขอมูลในระบบคอมพิวเตอร  ใหสํานักทะเบียนจัดเก็บไวเปน
ทะเบียนคนเกิดของสํานักทะเบียน 

ขอ  ๖๐/๒  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดรับแจงการเกิดหรือ  รับแจง 
การเกิดเกินกําหนดของผูใดแลว  ใหออกบัตรทะเบียนคนเกิดตามแบบ  ท.ร. ๒๖  ตอนที ่ ๑  มอบใหผูแจง   
พรอมกับสูติบัตร  เพื่อใชเปนหลักฐานประจําตัวผูที่ไดรับแจงการเกิด  โดยนายทะเบียนอําเภอ 
หรือนายทะเบียนทองถิ่นจะตองจัดทําทะเบียนคุมการออกบัตร  ท.ร. ๒๖  ใหถูกตองและใหผูแจง 
ลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือรับบัตร  ท.ร. ๒๖  ในทะเบียนคุมทุกรายใหชัดเจน  สวน  ท.ร. ๒๖  
ตอนที่  ๒  ใหรายงานไปพรอมกับสูติบัตร  ตอนที่  ๒ 

ขอ  ๖๐/๓  กรณีบิดา  มารดา  หรือผูปกครองมีความประสงคจะขอบัตรทะเบียนคนเกิดใหแกบุตร
หรือผูอยูในปกครอง  แลวแตกรณี  ที่ไดแจงการเกิดและมีชื่อในทะเบียนบานกอนที่จะมีการจัดทํา 
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บัตรทะเบียนคนเกิดตามระเบียบนี้  หรือขอมีบัตรทะเบียนคนเกิดใหมแทนฉบับเดิมที่สูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหย่ืนคํารองตอนายทะเบียน  ณ  สํานักทะเบียนแหงที่เด็กมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  
และเมื่อไดรับคํารองแลว  ใหนายทะเบียนดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) เรียกและตรวจสอบบัตรประจําตัวของผูแจง  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่เด็ก   
มีชื่อและรายการบุคคล  สูติบัตรหรือสําเนาทะเบียนคนเกิดของเด็กที่จะขอบัตร  ท.ร. ๒๖ 

(๒) กรณีบัตรทะเบียนคนเกิดสูญหายหรือถูกทําลาย  ใหนายทะเบียนรับแจงเอกสารเกี่ยวกับ
การทะเบียนราษฎรสูญหายหรือถูกทําลาย  และตรวจสอบรายการในทะเบียนคุมการออกบัตร  ท.ร. ๒๖  
หรือฐานขอมูลการทะเบยีนราษฎร 

(๓) กรณีชํารุดในสาระสําคัญ  ใหเรียกบัตร  ท.ร. ๒๖  ที่ชํารุด ฯ  คืนจากผูแจง  และตรวจสอบ
รายการในทะเบียนคุมการออกบัตร  ท.ร. ๒๖  หรือฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร   

(๔)  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นอนุญาต  ใหดําเนินการออกบัตร  ท.ร. ๒๖  
ใหกับผูแจง  โดยการลงรายการในบัตร  ท.ร. ๒๖  ใหคัดลอกหรือพิมพขอความตามรายการที่ปรากฏในทะเบียน
คนเกิด  (สูติบัตร  ตอนที่  ๒)  ทั้งนี้ในกรณีการออกบัตร  ท.ร. ๒๖  แทนฉบับเดิมที่สูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด ฯ  ใหระบุขอความวา  “ใบแทน”  ไวดานหนาของบัตร  ท.ร. ๒๖  ดวย 

(๕) ลงทะเบียนคุมการออกบัตร  ท.ร. ๒๖  ตามขอ  ๖๐/๒  และมอบบัตร  ท.ร. ๒๖  ใหผูแจง 
(๖) สง  ท.ร. ๒๖  ตอนที่  ๒  รายงานไปพรอมกับสูติบัตร  ตอนที่  ๒ 
ขอ  ๖๐/๔  การจัดทําบัตรทะเบียนคนเกิดตามขอ  ๖๐/๒  และขอ  ๖๐/๓  ใหนายทะเบียน

อําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นดําเนินการออกบัตร  ท.ร. ๒๖  ใหแกผูที่มีอายุต้ังแตแรกเกิดจนถึง 
อายุกอนสิบหาปบริบูรณเทานั้น 

การจัดทําบัตรทะเบียนคนเกิดสําหรับเด็กที่มีอายุไมเกินหนึ่งป  ไมตองพิมพลายนิ้วมือเด็ก 
ในบัตรและใหนายทะเบียนแจงตอผูที่แจงการเกิดใหขอเปลี่ยนบัตรทะเบียนคนเกิดเมื่อเด็กมีอายุครบ
หนึ่งปบริบูรณ” 

ขอ ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนขอ  ๗๑ /๑  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวย   
การจัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ขอ  ๗๑/๑  มรณบัตร  ตอนที่  ๒  ที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดจัดทําข้ึน
ตามระเบียบนี้  ไมวาจะเปนเอกสารหรือขอมูลในระบบคอมพิวเตอร  ใหสํานักทะเบียนจัดเก็บไวเปน
ทะเบียนคนตายของสํานักทะเบียน” 
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ขอ ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของขอ  ๘๕  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง  
วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“กรณีบุคคลที่มีชื่อและรายการในทะเบียนบานกลางมีเหตุจําเปนไมสามารถแจงการยายออก 
ไดดวยตนเองเนื่องจากเปนคนพิการทางกายจนเดินไมได  หรือเปนผูเจ็บปวยทุพพลภาพ  หรือกรณีอื่น  
ใหบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูนั้นโดยตรงเปนผูแจงการยายแทน  โดยใหนายทะเบียนเรียกหลักฐาน
บัตรประจําตัวของผูแจง  บัตรประจําตัวผูที่จะยายที่อยู  (ถามี)  หนังสือมอบหมาย  ใบรับรองแพทย 
แผนปจจุบัน  (ถามี)  และบันทึกสอบสวนผูแจงใหปรากฏขอเท็จจริงวาผูที่จะแจงการยายออกเปนบุคคล
เดียวกันกับผูที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานกลาง  รวมถึงเหตุผลความจําเปนที่ผูนั้นไมอาจแจงการยาย 
ดวยตนเอง  แลวจึงดําเนินการแจงยายออกตามขอ  ๗๙” 

ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ  ๙๕  และขอ  ๙๖  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวย  
การจดัทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๙๕  บุคคลที่อางวามีสัญชาติไทยซ่ึงเดินทางกลับจากตางประเทศ  โดยใชหนังสือเดินทาง
ของตางประเทศ   หรือหนังสือสําคัญประจําตัว   (Certificate  of  Identity)  ออกใหโดยสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทย  ไมวาผูนั้นจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย  มีความ
ประสงค  จะขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน  (ท.ร. ๑๔)  โดยไมมีหลักฐานที่แสดงวาเปนผูมีสัญชาติไทย   
ใหย่ืนคํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่ผูขอ
เพิ่มชื่อมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน  เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลวใหดําเนนิการ  ดังนี้ 

(๑) ทําหนังสือสงตัวผูขอเพิ่มชื่อใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองแหงทองที่ที่ผูนั้นเดินทาง   
เขามาในประเทศไทยเพื่อขอพิสูจนสัญชาติ 

(๒) หากไดรับแจงผลการตรวจพิสูจนจากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองวาผูขอเพิ่มชื่อเปนผูมี
สัญชาติไทย  ใหสอบสวนเจาบาน  ผูแจงและบุคคลที่นาเชื่อถือใหปรากฏขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ 
ของบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อในประเด็นเร่ืองชื่อ  ชื่อสกุล  วันเดือนปเกิด  สถานที่เกิด  ภูมิลําเนาที่อยูอาศัย 
ในประเทศไทยกอนไปตางประเทศ  การใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง  รวมถึงรายการชื่อและสัญชาติ 
ของบิดาและมารดา 

(๓) เมื่อนายทะเบียนอนุญาต  ใหกําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุญาต   
ใหเพิ่มชื่อตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ  ๑๓๔  (๒๒) 
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(๔) เพิ่มชื่อบุคคลดังกลาวในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  (ท.ร. ๑๔)  
พรอมทั้งหมายเหตุไวในชองยายเขามาจากวา  “คํารองที่…  ลงวันที่……”  แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปกํากับไว 

(๕) รายงานตามระเบียบ ฯ  ขอ  ๑๓๒  (๕)   
ขอ ๙๖ คนสัญชาติไทยที่เกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานรับรองการเกิด  มีความประสงค

จะขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน  (ท.ร. ๑๔)  ใหย่ืนคํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่ผูขอเพิ่มชื่อมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน  เมื่อนายทะเบียนไดรับ   
คํารองแลวใหดําเนินการดังนี้ 

(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานสูติบัตรที่ออกใหโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทย  
หรือเอกสารรับรองการเกิดที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศที่เด็กเกิดซ่ึงแปลเปน 
ภาษาไทยและผานการรับรองคําแปลถูกตองโดยกระทรวงการตางประเทศไทย  สําเนาทะเบียนบานฉบับ   
เจาบาน  บัตรประจําตัวผูแจง  (ถามี)  บัตรประจําตัวเจาบานและบัตรประจําตัวบิดามารดา  (ถามี) 

(๒) กรณีผูแจงแสดงเอกสารรับรองการเกิดที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ
จะตองมีรายการหรือขอเท็จจริงแสดงวาเด็กมีสัญชาติไทย  หรือมีรายการที่สามารถวินิจฉัยไดวาเด็ก 
มีสัญชาติไทย  เชน  รายการสัญชาติของมารดา  เปนตน 

(๓) สอบสวนเจาบานหรือผูแจงใหไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อ 
ในประเด็นเร่ืองชื่อตัว  ชื่อสกุล  วันเดือนปเกิด  สถานที่เกิด  รวมถึงรายการชื่อและสัญชาติของบิดาและ
มารดา 

(๔) เมื่อนายทะเบียนอนุญาต  ใหบันทึกการอนุญาตไวดานหลังของสูติบัตรหรือเอกสาร
รับรองการเกิด  แลวแตกรณี  และกําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุญาตใหเพิ่มชื่อตาม  
แบบพิมพที่กําหนดในขอ  ๑๓๔  (๒๒) 

(๕) เพิ่มชื่อบุคคลดังกลาวในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  (ท.ร. ๑๔)  
พรอมทั้งหมายเหตุไวในชองยายเขามาจากวา  “คํารองที่…  ลงวันที่…..”  แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปกํากับไว   

(๖) รายงานตามระเบียบ ฯ  ขอ  ๑๓๒  (๕)” 
ขอ ๙ ให เพิ่มความตอไปนี้ เปนขอ   ๙๖/๑  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวย   

การจัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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“ขอ  ๙๖/๑  บุคคลสัญชาติไทยที่ เดินทางกลับจากตางประเทศ  โดยใชหนังสือเดินทาง   
ของตางประเทศหรือหนังสือสําคัญประจําตัว  (Certificate  of  Identity)  ออกใหโดยสถานเอกอัครราชทูต   
หรือสถานกงสุลใหญไทย  และมีหลักฐานเอกสารราชการที่ระบุวาเปนผูมีสัญชาติไทย  มีความประสงค  
จะขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน  (ท.ร. ๑๔)  ใหย่ืนคํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่ผูขอเพิ่มชื่อมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน  เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารอง  
พรอมหลักฐานจากผูขอเพิ่มชื่อแลว  ใหดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ทํา เ ร่ืองขอตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่ผูขอเพิ่มชื่อนํามาแสดงไปยัง   
สวนราชการที่ออกเอกสารดังกลาว 

(๒) กรณีไดรับแจงจากสวนราชการที่ออกเอกสารวาเปนเอกสารที่ถูกตอง  ใหสอบสวน   
เจาบาน  ผูแจงและบุคคลที่นาเชื่อถือใหปรากฏขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อ 
ในประเด็นเร่ืองชื่อตัว  ชื่อสกุล  วันเดือนปเกิด  สถานที่เกิด  สัญชาติ  ภูมิลําเนาที่อยูอาศัยในประเทศไทย
กอนไปตางประเทศ  การใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง  รวมถึงรายการของบิดาและมารดา  และเมื่อ 
นายทะเบียนอนุญาตแลว  ใหดําเนินการตามขอ  ๙๕  (๓) - (๕)   

(๓) กรณีได รับแจงจากสวนราชการที่ออกเอกสารวาเอกสารดังกลาวไมถูกตองหรือ   
ไมสามารถตรวจสอบได  ใหนายทะเบียนทําหนังสือสงตัวผูขอเพิ่มชื่อใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพื่อ  
ขอพิสูจนสัญชาติ  และดําเนินการตามขอ  ๙๕” 

ขอ ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ  ๙๗  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง  
วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“การเพิ่มชื่อตามวรรคหนึ่ง  ถาบุคคลที่จะขอเพิ่มชื่อเขาในทะเบียนบานมีอายุตํ่ากวา  ๗  ป
บริบูรณในวันที่ย่ืนคํารอง  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นเปนผูพิจารณาอนุญาต  เวนแต  
จะมีเหตุอันควรสงสัยเร่ืองสัญชาติของบุคคลที่จะขอเพิ่มชื่อ  ใหนายทะเบียนรวบรวมหลักฐานเสนอ 
ขอความเห็นชอบจากนายอําเภอทองที่กอนพิจารณาอนุญาต” 

ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความในขอ  ๙๙  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทํา
ทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๙๙  บุคคลที่ไดมีการลงรายการ  “ตาย”  หรือ  “จําหนาย”  ในทะเบียนบานฉบับที่มี 
เลขประจําตัวประชาชนเนื่องจากสาเหตุการแจงผิดคนหรือเพราะสําคัญผิดในขอเท็จจริง  ขอเพิ่มชื่อ 
ในทะเบียนบาน  (ท.ร. ๑๔)  ให ย่ืนคํารองตามแบบพิมพที่ กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือ 
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นายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่ผูนั้นเคยมีชื่อในทะเบียนบานกอนถูกจําหนายรายการ  เมื่อนายทะเบียน
ไดรับคํารองแลวใหดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานบัตรประจําตัวผูรอง  (ถามี)  เอกสารที่ทางราชการออกให 
ซ่ึงมีรูปถายของผูรอง  (ถามี)  มรณบัตร  (ถามี)  และสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

(๒) สอบสวนผูรอง  บุคคลที่แจงการตายหรือการจําหนายรายการดังกลาว  และบุคคล   
ที่นาเชื่อถือ  ใหไดขอเท็จจริงถึงสาเหตุที่มีการแจงการตายหรือการจําหนายรายการบุคคลของผูรอง 
ในทะเบียนบาน  หากบุคคลที่แจงการตายหรือการจําหนายไมอาจมาใหถอยคําในการสอบสวนได 
ไมวาดวยเหตุอันใด  ก็ใหนายทะเบียนบันทึกไว   

(๓) ตรวจสอบรายการบุคคลกับฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนกลางวา   
ผูขอเพิ่มชื่อมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานแหงอื่นใดหรือไม 

(๔) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพรอมความเห็นเสนอไปยังนายอําเภอแหงทองที่เพื่อพิจารณา   
(๕) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแลว  ใหนายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
กรณีสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานปรากฏรายการบุคคลของผูรอง  ใหยกเลิกการจําหนาย

รายการบุคคลดังกลาวโดยประทับหรือเขียนขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนดวยหมึกสีแดงวา  
“ยกเลิกการตาย”  หรือ  “ยกเลิกการจําหนาย”  แลวแตกรณี  ตรงชองรายการชื่อในทะเบียนบานและ
สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  (ท.ร. ๑๔)  และใหคัดลอกรายการบุคคลและเลขประจําตัวประชาชน
ของผูรองจากรายการเดิมที่เคยปรากฏอยูในทะเบียนบานกอนถูกจําหนายลงในทะเบียนบานและสําเนา
ทะเบียนบานฉบับเจาบาน  (ท.ร. ๑๔)  พรอมทั้งหมายเหตุไวในชองบันทึกแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ   
วา  “บุคคลลําดับที่…  ยกเลิกการตายหรือการจําหนายตามคํารองที่...  ลงวันที่...”  แลวใหนายทะเบียน 
ลงลายมือชื่อและวนัเดือนปกํากับไวทั้งในชองนายทะเบียนและชองบันทึกแกไข ฯ  รวมทั้งใหรายงาน
สํานักทะเบียนกลางเปนการเฉพาะรายเพื่อปรับปรุงฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร 

กรณีสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานไมปรากฏรายการบุคคลของผูรอง  ใหคัดลอกรายการ
บุคคลและเลขประจําตัวประชาชนจากรายการเดิมที่เคยปรากฏอยูในทะเบียนบานกอนถูกจําหนายลงใน
ทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  (ท.ร. ๑๔)  พรอมทั้งหมายเหตุไวในชองบันทึกแกไข
เปลี่ยนแปลงรายการวา  “บุคคลลําดับที่..  ยกเลิกการตายหรือการจําหนายตามคํารองที่...  ลงวันที่...”  
แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปกํากับไวทั้งในชองนายทะเบียนและชองบันทึกแกไข ฯ  
รวมทั้งใหรายงานสํานักทะเบียนกลางเปนการเฉพาะรายเพื่อปรับปรุงฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร   
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กรณีผูรองมีมรณบัตร  ใหยกเลิกมรณบัตรฉบับดังกลาวโดยหมายเหตุวา  “ยกเลิกตามคํารอง 
ที่...  ลงวันที่...”  และหากเปนมรณบัตรที่ออกโดยสํานักทะเบียนอื่น  ใหนายทะเบียนแจงสํานักทะเบียน
นั้นเพื่อยกเลิกมรณบัตร  ตอนที่  ๒  ดวย 

(๖) สําหรับสํานักทะเบียนที่จัดทําทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร  เมื่อนายอําเภอ
อนุมัติแลวใหรายงานสํานักทะเบียนกลางเปนการเฉพาะรายเพื่อแกไขฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรกอน  
เมื่อไดรับแจงจากสํานักทะเบียนกลางแลวจึงดําเนินการตาม  (๕)” 

ขอ ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๙๙/๑  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง  วาดวยการ
จัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“ขอ  ๙๙/๑  บุคคลที่ถูกจําหนายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานเนื่องจากมีชื่อ  และรายการ
ในทะเบียนบานโดยมิชอบหรือโดยทุจริต  หรือเปนคนสาบสูญตามคําส่ังศาล  ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน  
(ท.ร. ๑๔)  ใหย่ืนคํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอ  หรือนายทะเบียนทองถิ่น 
แหงทองที่ที่ผูนั้นมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน  เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลวใหดําเนินการ  ดังนี้   

(๑) เรียกหลักฐานคําส่ังศาลถอนคําส่ังเปนคนสาบสูญ  (กรณีผูขอเพิ่มชื่อเปนคนสาบสูญ) 
(๒) สอบสวนเจาบาน  ผูขอเพิ่มชื่อ  บิดามารดาหรือญาติพี่นอง  (ถามี)  และบุคคลที่นาเชื่อถือ  

รวมทั้งหลักฐานอื่น  (ถามี)  เพื่อประกอบการพิจารณา 
(๓) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพรอมความเห็นเสนอไปยังนายอําเภอทองที่  ยกเวนกรณี   

การเพิ่มชื่อคนสาบสูญใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นเปนผูพิจารณาอนุญาต 

(๔) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมั ติ  หรือนายทะเบียนพิจารณาอนุญาต  แลวแตกรณี   
ใหนายทะเบียนกําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูไดรับอนุมัติหรืออนุญาตใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
ตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ  ๑๓๔  (๒๒)  หรือขอ  ๑๓๔  (๒๔)  แลวแตกรณี 

(๕) เพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  (ท.ร. ๑๔)  
พรอมทั้งหมายเหตุในชองยายเขามาจากวา  “คํารองที่...  ลงวันที่...  หรือหนังสือที่...  ลงวันที่...”   
แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปกํากับไว 

(๖) รายงานตามระเบียบ ฯ  ขอ  ๑๓๒  (๕)  หรือขอ  ๑๓๒  (๗)  แลวแตกรณี” 

ขอ ๑๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๐๓  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทํา
ทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 



 หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

“ขอ  ๑๐๓  บุคคลที่ไดสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง  หรือบิดา
และมารดาเปนผูไมมีสัญชาติไทย  หรือบุคคลที่ไดสัญชาติไทยโดยคําส่ังของรัฐมนตรีตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายวาดวยสัญชาติ  และบุคคลที่ไดสัญชาติไทยโดยมีคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลถึงที่สุด  
ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน  (ท.ร. ๑๔)  ใหย่ืนคํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือ  
นายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่ผูขอเพิ่มชื่อมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน  เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลว  
ใหดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบพยานหลักฐานที่ผูขอเพิ่มชื่อนํามาแสดง 
(๒) สอบสวนเจาบาน  บิดา  มารดา  และบุคคลที่นาเชื่อถือใหปรากฏขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

ประวัติของบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อในประเด็นเร่ืองชื่อตัว  ชื่อสกุล  วันเดือนปเกิด  สถานที่ เกิด  ชื่อ 
และสัญชาติของบิดาและมารดา  รวมถึงสถานะทางกฎหมายในการอาศัยอยูในประเทศไทยของบิดา 
และมารดา  เชน  ไดรับอนุญาตใหเขาอยูในประเทศไทยเพียงชั่วคราว  หรือโดยไมไดรับอนุญาต 
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

(๓) ตรวจสอบรายการบุคคลกับฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนกลางวา   
ผูขอเพิ่มชื่อมีชื่อและรายการบุคคลอยูในทะเบียนบานแหงอื่นหรือไม 

(๔) เมื่อนายทะเบียนพิจารณาอนุญาต  ใหกําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูที่ไดรับ
อนุญาตใหเพิ่มชื่อตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ  ๑๓๔  (๒๒)   

(๕) เพิ่มชื่อบุคคลดังกลาวในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  (ท.ร. ๑๔)  
พรอมทั้งหมายเหตุไวในชองยายเขามาจากวา  “คํารองที่…  ลงวันที่…..”  แลวใหนายทะเบียนลงลายมือ
ชื่อและวันเดือนปกํากับไว 

(๖) รายงานตามระเบียบ ฯ  ขอ  ๑๓๒  (๕)” 
ขอ ๑๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนขอ  ๑๑๑/๑  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวย   

การจัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“ขอ  ๑๑๑/๑  เมื่อมีคําส่ังศาลใหผูใดเปนคนสาบสูญ  ใหเจาบานย่ืนคํารองเพื่อจําหนายรายการ

บุคคลตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่บุคคลนั้นมีชื่อ
อยูในทะเบียนบาน  เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลวใหดําเนินการดังนี้ 

(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานคําส่ังศาลใหเปนคนสาบสูญ  บัตรประจําตัวเจาบาน   
บัตรหรือสําเนาบัตรประจําตัวของคนสาบสูญ  (ถามี)  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

(๒) สอบสวนเจาบานและบุคคลที่นาเชื่อถือใหปรากฏขอเท็จจริงเกี่ยวกับคนสาบสูญ 



 หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) จําหนายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน   
โดยหมายเหตุในชองยายออกไปที่วา  “จําหนายตามคํารองที่...ลงวันที่...”  แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปกํากับไว 

(๔) รายงานตามระเบียบ ฯ  ขอ  ๑๓๒  (๔)” 
ขอ ๑๕ ใหยกเลิกความในขอ   ๑๑๕  (๓)   แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวย   

การจัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ขอ ๑๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๑๑๕/๑  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวย   

การจัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“ขอ  ๑๑๕/๑  เมื่อมีผู ย่ืนคํารองขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับสัญชาติในเอกสาร 

การทะเบียนราษฎร  ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
(๑) การแกไขรายการสัญชาติของเจาของประวัติซ่ึงปรากฏรายการในเอกสารการทะเบียน

ราษฎรจากสัญชาติอื่นหรือไมมีสัญชาติเปนสัญชาติไทย  เนื่องจากการไดสัญชาติไทย  หรือการคัดลอก
รายการผิดพลาด  หรือการลงรายการผิดไปจากขอเท็จจริง  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถิ่นตรวจสอบพยานเอกสารและสอบสวนพยานบุคคลที่นาเชื่อถือเพื่อใหปรากฏขอเท็จจริง   
พรอมทําความเห็นเสนอนายอําเภอทองที่พิจารณา  และเมื่อนายอําเภอมีคําส่ังอนุญาต  ใหนายทะเบียน
แกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรตามคํารอง 

(๒) การแกไขรายการสัญชาติในชองรายการสัญชาติของบิดาหรือมารดาของเจาของประวัติ
ในเอกสารการทะเบียนราษฎรจากสัญชาติอื่นหรือไมมีสัญชาติเปนสัญชาติไทย  เนื่องจากการคัดลอก
รายการผิดพลาด  หรือบิดามารดาไดรับสัญชาติไทยหรือไดแปลงสัญชาติเปนไทย  ใหนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นตรวจสอบพยานเอกสารที่เกี่ยวของ  เชน  สําเนาทะเบียนบานฉบับเดิม  
หรือหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเปนไทย  เปนตน  และสอบสวนพยานบุคคลที่นาเชื่อถือเพื่อให
ปรากฏขอเท็จจริง  เมื่อพิจารณาเห็นวาพยานหลักฐานดังกลาวเชื่อถือได  ก็ใหแกไขรายการในเอกสาร
การทะเบียนราษฎรตามคํารอง 

(๓) การแกไขรายการสัญชาติจากสัญชาติไทย  หรือจากไมมีสัญชาติ  หรือจากสัญชาติอื่น  
เปนสัญชาติอื่น  เนื่องจากการคัดลอกรายการผิดพลาด  หรือการลงรายการผิดไปจากขอเท็จจริง   
หรือการเสียสัญชาติไทย  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นสอบสวนพยานหลักฐาน   
และเมื่อพิจารณาเห็นวาพยานหลักฐานดังกลาวเชื่อถือได  ก็ใหแกไขรายการในเอกสารการทะเบียน
ราษฎรตามคํารอง 



 หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

กรณีไดรับแจงจากสํานักทะเบียนกลางหรือหนวยงานของรัฐวาผูมีสัญชาติไทยผูใดเสียสัญชาติไทย
ตามกฎหมายที่เกี่ยวดวยสัญชาติ  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแกไขรายการสัญชาติ
ของบุคคลดังกลาวในทะเบียนบาน  (ท.ร. ๑๔)  และแจงเจาบานใหนําสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 
มาแกไขรายการใหถูกตองตามขอเท็จจริง  โดยใหหมายเหตุการแกไขไวในทะเบียนบานใหชัดเจนดวย   

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎรนอกเหนือจากที่
กําหนดไวในระเบียบนี้  ใหรายงานผูอํานวยการทะเบียนกลางสั่งการเฉพาะกรณี” 

ขอ ๑๗ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๕๑  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทํา
ทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๕๑  ใหสํานักทะเบียนกลางจัดทําทะเบียนราษฎรและจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติ
ราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอรตามเอกสารการรายงานของสํานักทะเบียนที่ไดกําหนดไวในระเบียบนี้
และเอกสารหลักฐานตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวของกับขอมูลตัวบุคคลที่มีความจําเปนตอการดําเนินงาน 
การทะเบียนราษฎร 

การจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรใหมีรายการตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย   
วาดวยการทะเบียนราษฎร   

การคัดขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรใหผูขอย่ืนคําขอตอนายทะเบียน  ณ  สํานักทะเบียนที่จัดทํา
ทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอรแหงใดแหงหนึ่งก็ได  โดยใหนายทะเบียนคัดขอมูลทะเบียน
ประวัติราษฎรไดเฉพาะรายการที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลของสํานักทะเบียนกลางตามแบบ  ท.ร. ๑๒  
ทายระเบียบนี้” 

ขอ ๑๘ ใหยกเลิกแบบพิมพใบรับแจงการตาย  (ท.ร. ๔  ตอนหนา)  ตามขอ  ๑๓๔  (๘)  
ตามแบบทายระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใช  
แบบพิมพใบรับแจงการตาย  (ท.ร. ๔  ตอนหนา)  ตามแบบทายระเบียบนี้แทน 

ขอ ๑๙ ใหเพิ่มแบบพิมพตามทายระเบียบนี้เปนแบบพิมพการทะเบียนราษฎรตามขอ  ๑๓๔  
แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ดังนี้ 

“(๑๖/๑)  ท.ร. ๑๒  เปนแบบรับรองขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรที่คัดรายการจากฐานขอมูล
การทะเบียนของสํานักทะเบียนกลาง 



 หนา   ๖๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑๙/๓)  ท.ร. ๒๖  เปนแบบบัตรทะเบียนคนเกิด” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

สุจริต  ปจฉิมนันท 
ผูอํานวยการทะเบียนกลาง 












