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ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง 
วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘/๒  มาตรา  ๑๙  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๑๙/๑  มาตรา  ๑๙/๒  

และมาตรา  ๑๙/๓  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๔  

มาตรา  ๓๕  และมาตรา  ๕๖  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ผูอํานวยการทะเบียนกลางออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหเพ่ิมความตอไปนี้ เปนขอ  ๕๖/๑  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวย   

การจัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ขอ  ๕๖/๑  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดรับแจงการเกิดของเด็กที่เกิด 

ในทองที่สํานักทะเบียนอื่น  ใหดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) เรียกตรวจหลักฐานของผูแจง  ไดแก  บัตรประจําตัวของบิดา  มารดาหรือผูปกครอง 

โดยชอบดวยกฎหมายของเด็กที่เกิด  (ถามี)  หรือบัตรประจําตัวของผูซึ่งไดรับมอบหมายจากบิดา  มารดา  

หรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมาย  (ถามี)  สําเนาทะเบียนบานที่ปรากฏชื่อบิดา  มารดา  หรือผูปกครอง

ของเด็กที่เกิด  หนังสือมอบหมาย  (ถามี)  และหนังสือรับรองการเกิด  (ท.ร. ๑/๑)  หรือผลการตรวจ 

ทางวิทยาศาสตร  เชน  ผลการตรวจสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ  ที่ตรวจพิสูจนจากหนวยงานของรัฐ 

หรือสถาบันที่มีความนาเชื่อถือซึ่งแสดงความสัมพันธการเปนบิดาหรือมารดาของเด็กที่เกิด   

(๒) สอบสวนผูแจง  บิดา  มารดา  หรือผูปกครองของเด็กที่เกิดใหทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

สาเหตุที่ไมแจงการเกิด  ณ  สํานักทะเบียนทองที่ที่เด็กเกิด  ประวัติของเด็กที่เกิด  และสถานที่อยูปจจุบัน

ของเด็กและบิดา  มารดา  หรือผูปกครอง 
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(๓) เมื่อตรวจสอบพยานหลักฐานแลวเห็นวาเด็กที่เกิดเปนผูที่เกิดในราชอาณาจักร  โดยยังไมได
แจงการเกิดและมีภูมิลําเนาอาศัยอยูกับบิดา  มารดา  หรือผูปกครอง  ซึ่งมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขต
ทองที่สํานักทะเบียนที่แจงเกิด  ใหนายทะเบียนผูรับแจงออกสูติบัตร  ท.ร. ๑  หรือ  ท.ร. ๓  แลวแตกรณี  
และเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) เพิ่มชื่อเด็กที่เกิดในทะเบียนบาน  และมอบสูติบัตร  ตอนที่  ๑  พรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบการแจงคืนใหผูแจง”   

ขอ ๔ ใหยกเลิกความตามขอ  ๕๗  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทํา
ทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๕๗  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดรับแจงการเกิดเกินกําหนด 
ของผูมีสัญชาติไทย  ใหดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) เรียกตรวจหลักฐานของผูแจง  ไดแก  บัตรประจําตัวของบิดา  มารดา  หรือเจาบาน 
ของบานที่มีการเกิด  (ถามี)  หรือบัตรประจําตัวของผูซึ่งไดรับมอบหมายจากบิดา  มารดา  หรือเจาบาน  
(ถามี)  สําเนาทะเบียนบาน  (ท.ร.  ๑๔)  หนังสือมอบหมาย  (ถามี)  หนังสือรับรองการเกิด  (ถาม)ี 

(๒) ตรวจรายการบุคคลในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบวามีการแจงการเกิด
และมีรายการบุคคลของคนที่เกิดในทะเบียนบานหรือไม 

(๓) ออกใบรับแจงการเกิด  (ท.ร.  ๑๐๐)  ใหกับผูแจงการเกิด 
(๔) พิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของคนที่เกิดตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง  เด็กเรรอน  หรือเด็ก 
ที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง   

(๕) เมื่อไดรับแจงผลการพิจารณาจากนายอําเภอวาคนที่เกิดนั้นเปนผูที่เกิดในราชอาณาจักร
และเปนผูมีสัญชาติไทย  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นดําเนินการเปรียบเทียบคดี
ความผิด  และออกสูติบัตร  (ท.ร. ๒)  ใหแกผูแจง   

(๖) เพ่ิมชื่อคนที่เกิดเขาในทะเบียนบาน  (ท.ร. ๑๔)  หรือทะเบียนบานกลาง  (ท.ร. ๑๔)  
แลวแตกรณี 

(๗) กรณีนายอําเภอแจงผลการพิจารณาวาคนที่เกิดไมไดเกิดในราชอาณาจักรและไมได 
รับสัญชาติไทย  หรือไมอาจพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของบุคคลดังกลาวได  ใหนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนใหแก
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บุคคลนั้นตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางที่เกี่ยวดวยการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลที่ไมมี
สถานะทางทะเบียน 

ถาการแจงการเกิดเกินกําหนดตามวรรคหนึ่งเปนการแจงตอนายทะเบียนแหงทองที่อื่นที่ไมใช

ทองที่ที่เกิด  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นเรียกตรวจหลักฐานของผูแจงการเกิด 

ไดแกหนังสือรับรองการเกิด  (ท.ร. ๑/๑)  หรือผลการตรวจทางวิทยาศาสตร  เชน  ผลการตรวจ 

สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ  ที่ตรวจพิสูจนจากหนวยงานของรัฐหรือสถาบันที่มีความนาเชื่อถือซึ่งแสดง

ความสัมพันธการเปนบิดาหรือมารดาของคนที่เกิด  สําเนาทะเบียนบานที่ปรากฏชื่อบิดามารดาหรือ

ผูปกครองของคนที่เกิดซึ่งตองเปนทะเบียนบานในเขตทองที่สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียน

ทองถิ่นที่แจงการเกิด  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแจงการเกิดหรือ 

การตายตอนายทะเบียนแหงทองที่อื่น  แลวดําเนินการตาม  (๒)  ถึง  (๗)  รวมท้ังเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

กรณีการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  เปนการแจงการเกิดสําหรับเด็กที่มีอายุไมเกิน

เจ็ดปบริบูรณในวันที่ยื่นคํารอง  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นรับผิดชอบการพิสูจน

สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่เกิดแทนนายอําเภอ  โดยดําเนินการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง  เด็กเรรอน   

หรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง  โดยอนุโลม”    

ขอ ๕ ใหยกเลิกความตามขอ  ๕๙  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทํา

ทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ   ๕๙   เมื่อนายทะเบียนอํา เภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดรับแจงจากเจาหนาที่   

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในเขตพื้นที่ขอแจงการเกิดใหกับเด็กในสภาพ

แรกเกิดหรือเด็กไรเดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง  ใหดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) เรียกตรวจบัตรประจําตัวผูแจง  สําเนาทะเบียนบานของสถานสงเคราะหหรือสถานที่ที่

เรียกชื่อเปนอยางอื่นซึ่งรับตัวเด็กที่ขอแจงการเกิดไว  และบันทึกการรับตัวเด็ก 

(๒) ตรวจรายการบุคคลในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบวามีการแจงการเกิด

และมีรายการบุคคลของเด็กที่ขอแจงการเกิดในทะเบียนบานหรือไม 

(๓) ออกใบรับแจงการเกิด  (ท.ร. ๑๐๐)  ใหกับผูแจงการเกิด 
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(๔) พิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่แจงการเกิดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง  เด็กเรรอน   
หรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง   

(๕) เมื่ อไดรับแจงผลการพิจารณาจากนายอํ า เภอว า เด็ก ท่ีแจงการเกิด เปนผูที่ เกิด   
ในราชอาณาจักรและเปนผูมีสัญชาติไทย  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นออกสูติบัตร  
ท.ร. ๑  หรือ  ท.ร. ๒  แลวแตกรณี  ใหแกผูแจง  แตถาผลการพิจารณาแจงวาเด็กเกิดในราชอาณาจักร
และไมไดรับสัญชาติไทย  ใหออกสูติบัตร  ท.ร. ๓  ใหแกผูแจง 

(๖) เพ่ิมชื่อเด็กที่แจงการเกิดเขาในทะเบียนบาน  ท.ร. ๑๔  หรือ  ท.ร. ๑๓  แลวแตกรณี   
ของสถานสงเคราะหหรือสถานที่ที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นซึ่งรับตัวเด็กที่ขอแจงการเกิดไว 

(๗) กรณีนายอําเภอแจงผลการพิจารณาวาเด็กที่แจงการเกิดไมไดเกิดในราชอาณาจักร 
และไมไดรับสัญชาติไทย  หรือไมอาจพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กได  ใหนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนใหแก 
ผูแจงตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางที่เกี่ยวดวยการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลที่ไมมี
สถานะทางทะเบียน”    

ขอ ๖ ใหเ พ่ิมความตอไปนี้ เปนขอ  ๕๙/๑  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวย   
การจัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“ขอ  ๕๙/๑  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดรับแจงจากหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสงเคราะหชวยเหลือ
เด็กตามรายชื่อหนวยงานที่กระทรวงมหาดไทยประกาศซึ่งอยูในเขตพื้นที่ขอแจงการเกิดใหกับเด็กเรรอน
หรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่อยูในความอุปการะหรือการสงเคราะห  ใหดําเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) เรียกตรวจบัตรประจําตัวผูแจง  สําเนาทะเบียนบานของหนวยงานที่ใหการอุปการะหรือ
ดูแลชวยเหลือเด็กที่ขอแจงการเกิด  และหลักฐานการรับตัวเด็กไวดูแลหรืออุปการะ 

(๒) ตรวจรายการบุคคลในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบวามีการแจงการเกิด
และมีรายการบุคคลของเด็กที่ขอแจงการเกิดในทะเบียนบานหรือไม 

(๓) ออกใบรับแจงการเกิด  (ท.ร. ๑๐๐)  ใหกับผูแจงการเกิด 
(๔) ดําเนินการตามขอ  ๕๙  (๔)  (๕)  และ  (๖)  หรือ  (๗)  แลวแตกรณี”    
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ขอ ๗ ใหเพ่ิมความตอไปนี้ เปนขอ  ๖๔/๑  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวย   
การจัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“ขอ  ๖๔/๑  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดรับแจงการตายของคนที่ตาย
หรือพบศพในทองที่สํานักทะเบียนอื่น  ใหดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) เรียกตรวจหลักฐานของผูแจง  ไดแก  บัตรประจําตัวของผูแจงซึ่งไดแกเจาบานของบาน 
ที่มีการตาย  บุคคลที่ไปกับผูตายขณะตาย  ผูพบศพ  หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาบาน  บุคคลที่ไป
กับผูตาย  หรือผูพบศพ  (ถามี)  สําเนาทะเบียนบานที่ปรากฏชื่อและรายการบุคคลของคนตาย  (ถามี)  
หนังสือรับรองการตาย  (ท.ร. ๔/๑)  หรือผลการตรวจทางวิทยาศาสตรที่ตรวจพิสูจนโดยหนวยงาน 
ของรัฐหรือสถาบันที่มีความนาเชื่อถือซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับคนตาย  เชน  ผลการตรวจสารพันธุกรรม
หรือดีเอ็นเอ  เปนตน  และพยานหลักฐานอื่น ๆ  (ถามี)  เชน  รูปถายงานศพของคนตาย  เปนตน 

(๒) สอบสวนผูแจง  และพยานบุคคลไมนอยกวาสองคนที่สามารถยืนยันตัวบุคคลของ 
คนตายใหทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุที่ไมแจงการตาย  ณ  สํานักทะเบียนทองที่ที่คนตายหรือพบศพ  
ประวัติและภูมิลําเนาของคนตาย  การจัดการศพและสถานที่จัดการศพ 

(๓) เมื่อตรวจสอบพยานหลักฐานแลวเห็นวาคนตายโดยยังไมไดแจงการตายและ   
มีการเคลื่อนยายศพเขามาอยูหรือจัดการศพโดยการเผา  ฝง  หรือทําลายในเขตทองที่สํานักทะเบียน   
ที่แจงตาย  ใหนายทะเบียนผูรับแจงออกมรณบัตร  ท.ร. ๔  หรือ  ท.ร. ๕  แลวแตกรณี  และเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) กรณีคนตายมีชื่อในทะเบียนบานหรือทะเบียนบานกลางของสํานักทะเบียนที่แจง 
การตาย  ใหนายทะเบียนจําหนายชื่อคนตายในทะเบียนบานหรือทะเบียนบานกลาง  และมอบมรณบัตร  
ตอนที่  ๑  พรอมทั้งหลักฐานประกอบการแจงคืนใหผูแจง 

(๕) กรณีคนตายมีชื่อในทะเบียนบานหรือทะเบียนบานกลางของสํานักทะเบียนอื่น   
เมื่อนายทะเบียนมอบมรณบัตร  ตอนที่  ๑  และหลักฐานประกอบการแจงคืนใหผูแจงแลว  ใหสงมรณบัตร  
ตอนที่  ๒  ไปยังสํานักทะเบียนที่เกี่ยวของเพื่อจําหนายชื่อคนตายในทะเบียนบานหรือทะเบียนบานกลาง”   

ขอ ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนขอ  ๙๖/๒  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวย   
การจัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ขอ   ๙๖ /๒   คนสัญชาติไทยที ่ เ กิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานรับรองการ เกิด   
มีความประสงคจะขอมีรายการบุคคลและเลขประจําตัวประชาชนในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรโดยมีเหตุ
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จําเปนที่ไมอาจเดินทางกลับประเทศไทย  บิดา  มารดา  หรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมาย  หรือผูที่
ประสงคขอมีรายการบุคคลและเลขประจําตัวประชาชนในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว  
อาจมอบอํานาจใหญาติ พ่ีนองยื่นคํารองตามแบบพิมพที่กํ าหนดตอนายทะเบียนอํา เภอหรือ 
นายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่ครอบครัวหรือญาติพ่ีนองของผูที่ขอมีรายการบุคคลและเลขประจําตัว
ประชาชนในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรมีภูมิลําเนาอยู  เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลวใหดําเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานสูติบัตรที่ออกใหโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย   
หรือเอกสารรับรองการเกิดที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศซึ่งแปลเปนภาษาไทยและ  
ผานการรับรองคําแปลโดยกระทรวงการตางประเทศไทย  หนังสือมอบอํานาจของบิดา  มารดา   
หรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมาย  หรือผูที่ประสงคขอมีรายการบุคคลและเลขประจําตัวประชาชน
ในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว  แลวแตกรณี  บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบาน  
ของผูยื่นคํารอง  ภาพถายของบิดา  มารดา  หรือผูปกครอง  (ถามี)  และภาพถายของผูขอมีรายการ  
บุคคลและเลขประจําตัวประชาชนในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 

(๒) สอบสวนผูยื่นคํารองใหไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของผูที่จะขอมีรายการบุคคลและ
เลขประจําตัวประชาชนในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรในเรื่องชื่อตัว  ชื่อสกุล  วันเดือนปเกิด  สถานที่เกิด  
สถานที่อยูอาศัย  ชื่อและสัญชาติของบิดามารดา  และความจําเปนที่ไมอาจเดินทางกลับประเทศไทย 

(๓) เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นพิจารณาอนุญาต  ใหบันทึกการอนุญาต
ไวดานหลังของสูติบัตรหรือเอกสารรับรองการเกิดแลวแตกรณี  และกําหนดเลขประจําตัวประชาชน
ใหแกผูที่ขอมีรายการบุคคลและเลขประจําตัวประชาชนตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ  ๑๓๔  (๒๒)   

(๔) เพิ่มชื่อบุคคลดังกลาวในทะเบียนบานชั่วคราว  (ท.ร. ๑๔)  สําหรับบุคคลที่เดินทาง 
ไปตางประเทศของสํานักทะเบียน  พรอมทั้งหมายเหตุในชองยายเขามาจาก  วา  “คํารองที่...  ลงวันที่....”  
แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปกํากับไว 

(๕) รายงานตามขอ  ๑๓๒  (๕)”   
ขอ ๙ ใหยกเลิกความตามขอ  ๑๐๑  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทํา

ทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ  ๑๐๑  คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูโดยถูกตองตามกฎหมาย 

วาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายวาดวยสัญชาติซึ่งยังไมมีชื่อในทะเบียนบาน  ใหยื่นคํารองขอเพิ่มชื่อ 
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ในทะเบียนบาน  (ท.ร. ๑๔)  ตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น 
แหงทองที่ที่ผูนั้นมีภูมิลําเนาอาศัยอยูในปจจุบัน  เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลวใหดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญถิ่นที่อยูหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว   
หรือหนังสือรับรองที่หนวยงานของรัฐออกใหเพ่ือรับรองการไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 

(๒) สอบสวนผูรองและเจาบานใหปรากฏขอเท็จจริง เกี่ ยวกับประวั ติความเปนมา 
ของผูขอเพิ่มชื่อ 

(๓) ตรวจรายการบุคคลในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบวาผูรองมีชื่อและ
รายการบุคคลอยูในทะเบียนบาน  (ท.ร. ๑๔)  แหงอื่นหรือไม 

(๔) เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นพิจารณาอนุญาตแลว  ใหกําหนด 
เลขประจําตัวประชาชนใหแกผูรองตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ  ๑๓๔  (๒๔) 

(๕) เพ่ิมชื่อและรายการบุคคลของผูรองในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
ตามรายการที่ปรากฏในใบสําคัญถิ่นที่อยูหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  พรอมทั้งหมายเหตุในชอง
ยายเขามาจาก  วา  “คํารองที่...  ลงวันที่....”  แลวใหนายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปกํากับไว 

(๖) รายงานตามขอ  ๑๓๒  (๗)” 
ขอ ๑๐ ใหยกเลิกความตามขอ  ๑๐๕  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทํา

ทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ  ๑๐๕  คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับการผอนผันใหพักอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนกรณี

พิเศษเฉพาะรายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  หรือกฎหมาย 
วาดวยสัญชาติ  รวมทั้งบุตรของบุคคลดังกลาวที่เกิดในราชอาณาจักรและไมไดสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อ 
ในทะเบียนบาน  (ท.ร. ๑๓)  ใหยื่นคํารองตามแบบพิมพที่กําหนดตอนายทะเบียนอําเภอ  หรือ 
นายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่ผูรองมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน  เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลว   
ใหดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานทะเบียนประวัติที่ทางราชการสํารวจและจัดทําใหไวเปน
หลักฐาน  (ถามี)   

(๒) สอบสวนผูรองใหปรากฏขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของผูขอเพิ่มชื่อ  
โดยเฉพาะประเด็นสถานที่เกิด  สัญชาติ  ชองทางและวันเดือนปที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักร  บิดา
มารดาและสัญชาติของบิดามารดา 
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(๓) สอบสวนเจาบานใหไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของผูขอเพ่ิมชื่อและความยินยอม 

ใหบุคคลดังกลาวเขาอยูอาศัยในบาน 

(๔) ตรวจรายการบุคคลในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบวาผูรองมีชื่อ 

และรายการบุคคลอยูในทะเบียนบานแหงอื่นหรือไม 

(๕) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเพิ่มชื่อวา เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรี 

วาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นจัดทําทะเบียนบาน

ตามมาตรา  ๓๘  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  หรือไม 

(๖) รวบรวมหลักฐานพรอมความเห็นเสนอนายอําเภอแหงทองที่เพ่ือพิจารณา 

(๗) เมื่อนายอําเภอพิจารณาอนุมัติแลว  ใหนายทะเบียนกําหนดเลขประจําตัวประชาชน 

ใหแกผูไดรับอนุมัติตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ  ๑๓๔  (๒๓) 

(๘) ดําเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน  (ท.ร. ๑๓)  และสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน

พรอมทั้งหมายเหตุในชองยายเขามาจาก  วา  “คํารองที่...ลงวันที่....”  แลวใหนายทะเบียน  ลงลายมือชื่อ

และวันเดือนปกํากับไว 

(๙) รายงานตามขอ  ๑๓๒  (๖) 

กรณีนายอําเภอแจงผลการพิจารณาวาผูขอเพิ่มชื่อเปนบุคคลที่ไมมีคุณสมบัติที่จะเพ่ิมชื่อ 

ในทะเบียนบานตามมาตรา  ๓๘  วรรคหนึ่ง  ฯลฯ  หรือกรณีผูยื่นคํารองตอนายทะเบียนอําเภอ  หรือ 

นายทะเบียนทองถิ่นเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศ

กําหนดใหจัดทําทะเบียนประวัติตามมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะ 

ทางทะเบียนใหแกบุคคลนั้นตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางที่เกี่ยวดวยการสํารวจและจัดทําทะเบียน

สําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน” 

ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความตามวรรคสองของขอ  ๑๐๕  ทวิ  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง

วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวย 

การจัดทําทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 



 หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

“เมื่อนายทะเบียนไดดําเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานแลว  ใหจัดเก็บแบบ  
ท.ร. ๒๕  ไวเปนหลักฐานอยางเปนระบบ  สามารถตรวจสอบหรือคนหาไดงาย  โดยจะเก็บในรูปแบบ
ของเอกสารหรือไมโครฟลมหรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ไดขึ้นอยูกับความพรอมของสํานักทะเบียน
อําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่นนั้น” 

ขอ ๑๒ ใหยกเลิกความตามขอ  ๑๑๐  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทํา
ทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๑๐  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาการมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน  (ท.ร. ๑๔  
หรือ  ท.ร. ๑๓)  ของบุคคลใด  เปนการดําเนินการโดยมิชอบดวยกฎหมาย  ระเบียบ  หรือโดยอําพราง
ขอเท็จจริง  หรือมีรายการขอความผิดจากความเปนจริง  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น
ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวของ 
(๒) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพรอมความเห็นเสนอนายอําเภอพิจารณา 
(๓) เมื่อไดรับแจงความเห็นจากนายอําเภอวามีการดําเนินการโดยไมถูกตอง  ใหนายทะเบียน

อําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นสั่งระงับการเคลื่อนไหวรายการทะเบียนราษฎรของบุคคลนั้นไวกอน 
(๔) แจงคําสั่งระงับการเคลื่อนไหวรายการทะเบียนราษฎรใหเจาของรายการบุคคลดังกลาว

ทราบภายในสามวันนับแตวันที่มีคําสั่ง  แลวดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ  และวิธีการ
เกี่ยวกับการโตแยงหรือชี้แจงขอเท็จจริง  การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียน   

(๕) กรณีนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นดําเนินการตาม  (๔)  แลวมีคําสั่ง
จําหนายรายการทะเบียนหรือสั่งเพิกถอนหลักฐานทะเบียนที่มีการดําเนินการโดยไมถูกตอง  ใหหมายเหตุ 
การจําหนายรายการบุคคลในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานในชองยายออกไปที่   
วา  “จําหนายตามคํารองที่...  ลงวันที่...”  หรือ  “หนังสือท่ี...  ลงวันที่...”  แลวลงลายมือชื่อและวันเดือนป
กํากับไว 

(๖) รายงานการจําหนายตามขอ  ๑๓๒  (๔) 
กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถานายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นตรวจสอบขอเท็จจริง 

จากพยานหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวของแลวปรากฏชัดวาการมีชื่อและรายการบุคคล 
ในทะเบียนบาน  (ท.ร. ๑๔  หรือ  ท.ร. ๑๓)  ของบุคคลใดมีการกระทําความผิดตามกฎหมาย  เชน   
การปลอมหรือใชเอกสารปลอม  เปนตน  หรือเปนการแอบอางใชชื่อและรายการบุคคลของผูอื่น   
ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นดําเนินการ  ดังนี้ 



 หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) จําหนายรายการทะเบียนหรือเพิกถอนหลักฐานทะเบียนที่มีการทุจริต  แลวใหหมายเหตุ 
การจําหนายรายการบุคคลในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานในชองยายออกไปที่   
วา  “จําหนายตามคํารองที่...  ลงวันที่...”  หรือ  “หนังสือท่ี...  ลงวันที่...”  แลวลงลายมือชื่อ  และวันเดือนป
กํากับไว 

(๒) ถาเปนกรณีการแอบอางใชชื่อและรายการบุคคลของผูอื่น  ใหนายทะเบียนดําเนินการ 
เพ่ือแกไขหรือปรับปรุงรายการทะเบียนใหแกเจาของรายการบุคคลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง 

(๓) แจงคําสั่งการจําหนายรายการทะเบียนหรือเพิกถอนหลักฐานทะเบียนใหคูกรณี 
ทราบตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการโตแยงหรือชี้แจง
ขอเท็จจริง  การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียน   

(๔) รายงานการจําหนายตามขอ  ๑๓๒  (๔)” 
ขอ ๑๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๑๑๐/๑  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวย 

การจัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“ขอ  ๑๑๐/๑  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดรับแจงจากสํานักทะเบียนกลาง 

วาการมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน  (ท.ร. ๑๔  หรือ  ท.ร. ๑๓)  ของบุคคลใดเปนการ
ดําเนินการโดยมิชอบดวยกฎหมาย  ระเบียบ  หรือโดยอําพรางขอเท็จจริง  หรือมีรายการขอความ   
ผิดจากความเปนจริง  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ใหจําหนายรายการทะเบียนหรือเพิกถอนหลักฐานทะเบียนที่มีการดําเนินการไมถูกตอง
ออกจากทะเบียนบานตามรายการที่ไดรับแจง  พรอมทั้งแจงเจาบานใหนําสําเนาทะเบียนบานฉบับ 
เจาบานมาดําเนินการจําหนายรายการใหถูกตองตรงกัน  โดยใหหมายเหตุการจําหนายรายการบุคคล 
ในชองยายออกไปที่  วา  “จําหนายตามหนังสือท่ี...  ลงวันที่...”  แลวลงลายมือชื่อและวันเดือนปกํากับไว 

(๒) แจงคําสั่งการจําหนายรายการทะเบียนหรือเพิกถอนหลักฐานทะเบียนใหคูกรณีทราบ
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการโตแยงหรือชี้แจงขอเท็จจริง  
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนโดยอนุโลม  โดยระบุในหนังสือแจงคําสั่ง
ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งตอผูอํานวยการทะเบียนกลาง 

(๓) รายงานการจําหนายตามขอ  ๑๓๒  (๔) 
กรณีบุคคลตามรายการที่ไดรับแจงจากสํานักทะเบียนกลางไดแจงการยายออกไป  มีชื่อและ

รายการบุคคลในทะเบียนบานในเขตสํานักทะเบียนอื่น  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น



 หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

สงสําเนาหนังสือของสํานักทะเบียนกลางไปยังสํานักทะเบียนที่บุคคลนั้นยายเขาไปอยูเพื่อดําเนินการ
ตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)”   

ขอ ๑๔ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน  (๓/๑)  ของขอ  ๑๓๔  แหงระเบียบสํานักทะเบียนกลาง 
วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“(๓/๑)  ท.ร. ๑๐๐  เปนแบบใบรับแจงการเกิดสําหรับการแจงเกิดเกินกําหนดการแจงเกิด 
กรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไรเดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง  และกรณีเด็กเรรอนหรือเด็กที่ไมปรากฏ
บุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

วิชัย  ศรีขวัญ 
ผูอํานวยการทะเบียนกลาง 


	ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง 
	ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๕)   
	พ.ศ.  ๒๕๕๑ 


