๓

การบันทึกสถานะของบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร
การบันทึกในทะเบียนบ้าน สามารถดำ�เนินการได้โดยผ่านกระบวนการแจ้งการเกิด เมื่อได้รับสูติบัตร
หรือใบเกิดแล้วนายทะเบียนจะเพิ่มชื่อเด็กที่เกิดในทะเบียนบ้าน หรือโดยผ่านกระบวนการของการขอเพิ่มชื่อ
เมื่อนายทะเบียนอนุญาตตามคำ�ร้องจะเพิ่มชื่อบุคคลนั้นในทะเบียนบ้าน
การบันทึกในทะเบียนประวัติฯ จะดำ�เนินการเฉพาะกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้ผ่อนผันให้อาศัยอยู่
ในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ และคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงบุตร
ของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรไทยและไม่ได้สัญชาติไทย โดยจะดำ�เนินการผ่านกระบวนการแจ้ง
การเกิด การขอเพิ่มชื่อ หรือการสำ�รวจของสำ�นักทะเบียนก็ได้

การแจ้งการเกิดและการเพิ่มชื่อ

๑. เด็กที่เกิดในสถานพยาบาล ต้องทำ�อย่างไร ?
พ่อหรือแม่ของเด็กติดต่อขอหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. ๑/๑) จากโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยที่เด็ก
เกิดทั้งของรัฐและเอกชน
พ่อหรือแม่ของเด็กนำ�สำ�เนาทะเบียนบ้าน หรือสำ�เนาทะเบียนประวัติ บัตรประจำ�ตัว และหนังสือรับรอง
การเกิด (ท.ร. ๑/๑) ไปยื่นเรื่องขอแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่เด็กเกิด
โดยถ้าโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยทีเ่ ด็กเกิดตัง้ อยูใ่ นเขตอำ�เภอหรือเทศบาลใด ก็ไปยืน่ เรือ่ งทีอ่ �ำ เภอหรือเทศบาล
นั้น เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการเกิดแล้วจะออกสูติบัตร ท.ร.๑ หรือ ท.ร.๒ กรณีเด็กที่ได้สัญชาติไทย ท.ร.๓
กรณีเด็กไม่ได้สัญชาติไทย (บุตรของบุคคลเลข ๖ และคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร
เป็ น การชั่ วคราว) หรือ ท.ร.๐๓๑ กรณี เ ด็ ก ไม่ ไ ด้ สั ญ ชาติ ไ ทยและเป็ นบุ ตรของคนต่ า งด้ า วที่ เข้ า มาอาศั ย
ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ทร. ๐๓ กรณีเด็กไม่ได้สัญชาติไทยและเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าว
๓ สัญชาติ
๒. เด็กที่เกิดนอกสถานพยาบาล (เกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน) ต้องทำ�อย่างไร ?
พ่อหรือแม่หรือเจ้าบ้านที่มีการเกิด หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แจ้งการเกิด
ถ้าเด็กเกิดในท้องที่หมู่บ้านที่อยู่นอกเขตเทศบาล ให้แจ้งการเกิดต่อผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านที่เด็กเกิด
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่เด็กเกิด และขอรับใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร.๑ ตอนหน้า) ไปยื่นเรื่องต่อนายทะเบียน
ผู้รับแจ้งที่อำ�เภอเพื่อรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตร (ใบเกิด) ให้
ถ้าเด็กเกิดในเขตเทศบาลที่มีผู้ใหญ่บ้านให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับเด็กที่เกิดในหมู่บ้านนอกเขตเทศบาล
แต่ให้ยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งที่เทศบาลเพื่อรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตร (ใบเกิด) ให้
ถ้ า เด็ ก เกิ ด ในเขตเทศบาลที่ ไ ม่ มี ผู้ ใ หญ่ บ้ า นให้ แจ้ ง การเกิ ด ต่ อ นายทะเบี ย นผู้ รั บ แจ้ ง ที่ เ ทศบาลนั้ น
โดยนำ�สำ�เนาทะเบียนบ้านหรือสำ�เนาทะเบียนประวัติ บัตรประจำ�ตัวของผู้แจ้ง บัตรประจำ�ตัวของพ่อแม่ของเด็ก
(ถ้ามี) และควรนำ�ผู้ทำ�คลอดหรือพยานบุคคลที่รู้เห็นการเกิดของเด็กไปด้วยเพื่อให้นายทะเบียนรับแจ้งการเกิด
สอบสวนและออกสูติบัตร (ใบเกิด) ให้

๔
๓. เด็กที่ยังไม่ได้แจ้งการเกิดแต่ได้ย้ายที่อยู่ไปห้องที่อื่นต้องการแจ้งการเกิด ต้องทำ�อย่างไร?
พ่อแม่หรือผูป้ กครองโดยชอบด้วยกฎหมายทีเ่ ด็กอาศัยอยูด่ ว้ ยเป็นผูแ้ จ้งการเกิด โดยแจ้งต่อนายทะเบียน
ผู้รับแจ้งที่อำ�เภอหรือเทศบาลที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอาศัยอยู่
หลักฐานที่ผู้แจ้งการเกิดต้องนำ�ไปแสดงต่อนายทะเบียนได้แก่ บัตรประจำ�ตัวของผู้แจ้ง บัตรประจำ�ตัว
ของพ่อแม่เด็ก (ถ้ามี) สำ�เนาทะเบียนบ้านทีม่ ชี อื่ พ่อแม่หรือผูป้ กครองของเด็กซึง่ ต้องเป็นทะเบียนบ้านในเขตอำ�เภอ
หรือเทศบาลนั้น หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) ของสถานพยาบาลที่เด็กเกิดหรือผลการตรวจดีเอ็นเอ
อย่างใดอย่างหนึ่ง และพยานบุคคลที่น่าเชื่อถืออย่างน้อย ๒ คนที่สามารถรับรองตัวบุคคลของเด็กที่แจ้งเกิดได้
เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการเกิดแล้วจะออกสูติบัตรให้ซึ่งกรณีนี้ผู้แจ้งการเกิดต้องเสียค่าธรรมเนียม ๒๐ บาท
๔. ผู้ที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านเพราะไม่ได้แจ้งการเกิดและต้องการแจ้งเกิด ต้องทำ�อย่างไร ?
ถ้าผู้ที่ขอแจ้งการเกิดยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองหรือเจ้าบ้านที่มีการเกิดเป็นผู้แจ้ง
การเกิดเกินกำ�หนด แต่ถ้าเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ ๒๐ ปี หรือตํ่ากว่า ๒๐ ปี แต่จดทะเบียนสมรสแล้ว
สามารถแจ้งการเกิดด้วยตัวเองได้ โดยแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งที่อำ�เภอหรือเทศบาลที่บุคคลนั้นเกิดหรือ
ที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
เมื่ อ นายทะเบี ย นได้ รั บ คำ � ร้ อ งขอแจ้ ง การเกิ ด พร้ อ มหลั ก ฐานของผู้ แจ้ ง และตรวจสอบแล้ ว พบว่ า
บุคคลดังกล่าวยังไม่ได้แจ้งการเกิดและไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จะออกใบแจ้งการเกิด (ท.ร.๑๐๐) ให้ผู้แจ้งแล้ว
รวบรวมหลักฐานเสนอให้นายอำ�เภอพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติ
- ถ้ามีสัญชาติไทย นายทะเบียนจะออกสูติบัตร (ท.ร.๒) ให้แก่ผู้แจ้ง
- ถ้าไม่มีสัญชาติไทย แต่เป็นผู้ที่สามารถมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) นายทะเบียนจะออกสูติบัตร
(ท.ร.๓) ให้แก่ผู้แจ้ง
- ถ้าไม่มีสัญชาติไทย แต่เกิดในราชอาณาจักรไทย นายทะเบียนจะออกสูติบัตร ท.ร.๐๓๑ หรือ
ท.ร.๐๓ ให้แก่ผู้แจ้งแล้วแต่กรณี
- ถ้าไม่ได้สัญชาติไทยเพราะเกิดนอกราชอาณาจักร หรือไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดหรือสัญชาติได้
นายทะเบียนจะจัดทำ�ทะเบียนประวัติให้เป็นบุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลข ๐
๕. เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง หรือคนไร้รากเหง้า ต้องทำ�อย่างไร ?
การแก้ ไขปั ญ หาเรื่ อ งสถานะของบุ ค คลตามกฎหมายในกลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาส ได้ แ ก่ เด็ ก ถู ก ทอดทิ้ ง
เด็กเร่ร่อน เด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง และคนไร้รากเหง้า สามารถดำ�เนินการได้หลายวิธีเพื่อให้
มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรตามกฎหมาย
๑) ถ้าพบเด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสายอายุประมาณไม่เกิน ๗ ปี ถูกทอดทิ้ง ให้ผู้พบนำ�ตัวเด็กไปส่งให้
กับเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครอง (ปลัดอำ�เภอ) หรือเจ้าหน้าทีข่ องกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ (พม.) ท้องที่ที่พบเด็ก ซึ่งจะทำ�ให้เด็กได้รับแจ้งการเกิด โดยเจ้าหน้าที่ พม. เป็นผู้แจ้งการเกิดที่สำ�นัก
ทะเบียนท้องที่ที่พบเด็ก และถ้ามีหลักฐานว่าเด็กเกิดในประเทศไทยนายทะเบียนจะออกสูติบัตรหรือใบเกิดและ
เพิม่ ชือ่ เด็กเข้าในทะเบียนบ้าน แต่ถา้ ไม่มหี ลักฐานพิสจู น์วา่ เด็กเกิดในประเทศไทย นายทะเบียนจะจัดทำ�ทะเบียน
ประวัติและกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชน ๑๓ หลักให้ โดยขึ้นต้นด้วยเลข ๐
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ พม. ที่รับตัวเด็กไว้จากผู้พบเด็ก
จะต้องทำ�บันทึกการรับตัวเด็กขึ้น ๒ ฉบับ โดยให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพทางร่างกายของตัวเด็กสถาน
ที่พบเด็ก ข้อมูลเกี่ยวกับบิดามารดาและสถานที่เกิดเท่าที่ทราบ หลักฐานเอกสารที่ติดตัวมากับเด็ก เป็นต้น และ
ในการแจ้งการเกิดผู้แจ้งจะต้องมอบบันทึกการรับตัวเด็ก ๑ ฉบับ ให้นายทะเบียนเป็นหลักฐานด้วย

๕
๒) ผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาอายุประมาณไม่เกิน ๗ ปี ถูกทอดทิ้งก็สามารถ
ยื่นคำ�ร้องขอเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านได้ที่สำ�นักทะเบียนท้องที่ที่ผู้ร้องมีภูมิลำ�เนาและถ้ามีหลักฐานว่าเด็กเกิด
ในประเทศไทย นายทะเบียนจะเพิ่มชื่อเด็กเข้าในทะเบียนบ้านแต่ไม่ได้สูติบัตรหรือใบเกิด แต่ถ้าไม่มีหลักฐาน
พิสูจน์ว่าเด็กเกิดในประเทศไทย นายทะเบียนจะจัดทำ�ทะเบียนประวัติและกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชน
๑๓ หลักให้ โดยขึ้นต้นด้วยเลข ๐
๓) เด็กเร่ร่อน เด็กกำ�พร้าไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ถ้าเด็กอยู่ในการ
อุปการะดูแลของสถานสงเคราะห์ของทางราชการ หรือสถานสงเคราะห์ของเอกชนตามรายชื่อที่กระทรวง
มหาดไทยประกาศ สามารถจะแจ้งการเกิดได้โดยหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้แจ้งการเกิดที่สำ�นักทะเบียน
ท้องที่ที่หน่วยงานนั้นตั้งอยู่ หรือถ้าไม่อาจแจ้งได้ด้วยตัวเองก็สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นแจ้งการเกิดแทนได้ ซึ่งถ้ามี
หลักฐานว่าเด็กเกิดในประเทศไทย นายทะเบียนจะออกสูติบัตรหรือใบเกิดให้และเพิ่มชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้าน
แต่ถ้าไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าเด็กเกิดในประเทศไทย นายทะเบียนจะจัดทำ�ทะเบียนประวัติและกำ�หนดเลข
ประจำ�ตัวประชาชน ๑๓ หลักให้ โดยขึ้นต้นด้วยเลข ๐
๔) สถานสงเคราะห์ของเอกชนที่ให้การสงเคราะห์ดูแลเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ไม่มีรายชื่ออยู่ในประกาศ
กระทรวงมหาดไทย จะไม่สามารถแจ้งการเกิดให้กบั เด็กในการสงเคราะห์ได้แต่หวั หน้าหน่วยงานสามารถยืน่ คำ�ร้อง
ขอเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านของสถานสงเคราะห์ได้ที่สำ�นักทะเบียนท้องที่ที่ผู้ร้องมีภูมิลำ�เนาและถ้ามีหลักฐาน
ว่าเด็กเกิดในประเทศไทย นายทะเบียนจะเพิ่มชื่อเด็กเข้าในทะเบียนบ้านแต่ไม่ได้สูติบัตรหรือใบเกิด แต่ถ้าไม่มี
หลักฐานพิสูจน์ว่าเด็กเกิดในประเทศไทย นายทะเบียนจะจัดทำ�ทะเบียนประวัติและกำ�หนดเลขประจำ�ตัว
ประชาชน ๑๓ หลักให้ โดยขึ้นต้นด้วยเลข ๐
๕) คนเร่ร่อน ไร้บุพาการีหรืออาจเรียกว่า “คนไร้รากเหง้า” ไม่ว่าจะอยู่ในการสงเคราะห์ดูแลของ
บุคคลหรือหน่วยงานใดหรือไม่ ก็สามารถมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้เพราะกลุ่มคนไร้ราเหง้าจัดอยู่ใน
กลุม่ บุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งสิทธิและสถานะบุคคลทีจ่ ะต้องได้รบั การแก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๔๘ เพียงแต่จะต้องผ่านการสำ�รวจตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและภายในห้วงระยะเวลาทีก่ รมการปกครองกำ�หนด
โดยผู้ที่ได้รับการสำ�รวจจะได้จัดทำ�ทะเบียนประวัติและกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชน ๑๓ หลักให้
หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นคำ�ร้อง ตาม ข้อ ๒-๔
๑) บันทึกการรับตัวเด็ก (กรณีการแจ้งการเกิดเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง)
๒) หลักฐานการรับตัวเด็กไว้ในการอุปการะดูแล (กรณีเด็กอยู่ในการอุปการะของสถานสงเคราะห์)
๓) หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก ทั้งพยานเอกสารและวัตถุพยาน (ถ้ามี)
๔) รูปถ่ายของเด็ก ขนาด ๒ นิ้ว จำ�นวน ๒ รูป
๕) ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้แจ้งการเกิดหรือผู้ยื่นคำ�ร้องขอเพิ่มชื่อ
๖) พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถให้การรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
๗) หนังสือมอบหมายให้แจ้งแทน (ถ้ามี)
เด็กที่ได้รับแจ้งการเกิดในสถานะเป็นคนสัญชาติไทย จะได้เลขประจำ�ตัวประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข ๒
ถ้าเป็นคนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยจะได้เลขประจำ�ตัวขึน้ ต้นด้วยเลข ๗ ส่วนเด็กทีไ่ ม่ได้แจ้งการเกิดแต่ได้รบั การเพิม่ ชือ่
ในทะเบียนบ้านสถานะเป็นคนสัญชาติไทย จะได้เลขประจำ�ตัวที่ขึ้นต้นด้วยเลข ๕ และถ้าไม่สามารถพิสูจน์
สถานะและสั ญ ชาติ ไ ด้ จ ะเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ทำ � ทะเบี ย นประวั ติ จ ะได้ เ ลขประจำ � ตั ว ที่ ขึ้ น ต้ น ด้ ว ยเลข ๐

๖
๖. การมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) โดยผลของมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑
บุคคลที่จะได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ ได้แก่ผู้ที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
โดยขณะเกิ ด มี พ่ อ และแม่ เ ป็ น คนต่ า งด้ า วที่ เข้ า มาอยู่ ใ นราชอาณาจั ก รโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่เพียงชั่วคราว (มีพาสปอร์ต วีซ่า) หรือได้รับผ่อนผันให้อาศัยอยู่
ได้เป็นกรณีพิเศษ (ชนกลุ่มน้อย) รวมถึงบุตรของบุคคลนั้นที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
และไม่ได้สัญชาติไทยเนื่องจากพ่อและแม่ไม่ได้สัญชาติไทย โดยกฎหมายกำ�หนดเงื่อนไขว่าผู้ที่จะได้สัญชาติไทย
ต้องมีรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร มีภูมิลำ�เนาอาศัยอยู่จริงในประเทศไทยและมีความประพฤติดีหรือ
ทำ�คุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศ
ผู้มีคุณสมบัติที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี สามารถยื่นคำ�ขอได้ด้วยตนเอง แต่ถ้าอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปีให้พ่อและแม่
หรือผูป้ กครองยืน่ คำ�ขอแทน โดยยืน่ ตามแบบคำ�ขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านทีส่ �ำ นักทะเบียนอำ�เภอ
หรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้นมีภูมิลำ�เนาอยู่ตามทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ
หลักฐานที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นคำ�ร้อง
๑) สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๒๐/๑) หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด
๒) ทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔ หรือ ท.ร.๑๓) หรือทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘/๑ หรือ ท.ร.๓๘ ข)
๓) รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำ�นวน ๑ รูป
๔) บัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจำ�ตัวชนกลุ่มน้อย – บัตรสี (ถ้ามี)
๕) เอกสารที่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ออกให้เพื่อรับรองความประพฤติหรือการทำ�คุณประโยชน์ให้
กับสังคม (ถ้ามี)
๖) พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถให้การรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
เมื่อนายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับคำ�ขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
พร้อมด้วยพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพิสจู น์คณ
ุ สมบัตขิ องผูข้ อตามกฎหมายกำ�หนดแล้วจะรวบรวมนำ�เสนอ
นายอำ � เภอเพื่ อ พิ จ ารณา หากได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล งรายการสั ญ ชาติ ไ ทยตามที่ ข อ คำ � ขอนั้ น จะถู ก ส่ ง ไปให้
กรมการปกครองกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชน ๑๓ หลักให้โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์จากนั้น
นายทะเบี ย นจะทำ � การเปลี่ ย นสถานะของบุ ค คลโดยจำ � หน่ า ยรายการเดิ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ สั ญ ชาติ ไ ทยแล้ ว เพิ่ ม ชื่ อ
ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ลงรายการสัญชาติเป็น “ไทย” สำ�หรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป จะต้องยื่นคำ�ขอทำ�บัตร
ประจำ�ตัวประชาชนด้วย
บุคคลที่ได้สัญชาติไทยตามมาตร ๒๓ นี้จะได้เลขประจำ�ตัวประชาชน ๑๓ หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข ๘
และเลขในหลักที่ ๖ และหลักที่ ๗ จะเป็นเลข ๗๓

๗

ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทะเบียนราษฎร
การแจ้งการเกิด
เด็กทุกคนที่เกิดในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าจะเป็นบุตรของคนสัญชาติไทย หรือเป็นบุตรของคนต่างด้าว
ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นบุตรของผู้หลบหนีเข้าเมือง ผู้ที่มีหน้าที่แจ้งการเกิด คือ บิดา มารดา
ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเจ้าบ้านที่เด็กเกิดต้องแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิน่ ณ สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ แห่งท้องทีท่ เี่ ด็กเกิด หรือจะแจ้งต่อนายทะเบียนอำ�เภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่อื่นที่บิดา มารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดนั้นมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านก็ได้ และนายทะเบียนต้องรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรให้ผู้แจ้งโดยมีข้อเท็จจริงเท่าที่จะ
สามารถทราบได้
การแจ้งการเกิดนั้น ผู้มีหน้าที่แจ้งการเกิดจะมอบหมายเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งแทนก็ได้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. กฎกระทรวงกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเกิดหรือการตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น
		 พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. กฎกระทรวงกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. กฎกระทรวงกำ �หนดให้ ค นซึ่ ง ไม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การทะเบี ย นราษฎรและกำ� หนด
อัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑
๕. กฎกระทรวงกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง
		 เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. ๒๕๕๑
๖. กฎกระทรวงกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และ
การพิจารณาอุทธรณ์คำ�สั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑
๗. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง หน่วยงานเอกชนทีจ่ ดทะเบียนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การสงเคราะห์
ช่วยเหลือเด็กตามมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๘
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

หมายเหตุ

๑

เด็กเกิดในบ้าน (อาคารที่มีบ้านเลขที่ รวมถึงสถานพยาบาล)
ผู้แจ้ง ได้แก่ บิดา หรือมารดา หรือเจ้าบ้านที่เด็กเกิด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากบิดา มารดาหรือเจ้าบ้าน				
ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเกิด		
สำ�นัก ทะเบีย นที่แจ้ง การเกิด สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
แห่งท้องทีท่ เี่ ด็กเกิด หรือสำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ แห่งท้องทีท่ ี่
บิดา มารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ระเบี ย บสำ � นั ก ทะเบียน
กลางว่ า ด้ ว ยการจั ด ทำ �
ทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๕
(รวมแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑)
ข้อ ๕๒ ข้อ ๕๓

ขั้นตอนการแจ้ง กรณีแจ้ง ณ สำ�นักทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด

(ถ้ามี)

๑. ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน ได้แก่
(๑) บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง และบัตรประจำ�ตัวของบิดา มารดา (ถ้ามี)
(๒) สำ�เนาทะเบียนบ้าน หรือสำ�เนาทะเบียนประวัติของบิดา มารดา

(๓) สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็กที่เกิด
(๔) หนั ง สื อ รั บ รองการเกิ ด ตามแบบ ท.ร.๑/๑ ที่ อ อกให้ โ ดย
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เด็กเกิด (กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล)
(๕) ใบรับแจ้งการเกิดตามแบบ ท.ร. ๑ ตอนหน้า (กรณีแจ้งเกิดกับกำ�นัน
หรือผู้ใหญ่บ้าน)
(๖) หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
๒. นายทะเบียน
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง
(๒) ตรวจสอบรายการบุคคลของเด็กทีแ่ จ้งเกิดกับฐานข้อมูลการทะเบียน
ราษฎรว่าเด็กมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่
(๓) ลงรายการในสูติบัตร (ท.ร.๑ สำ�หรับคนซึ่งมีสัญชาติไทย ท.ร. ๓
สำ�หรับบุตรของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ ท.ร.๐๓๑ สำ�หรับคนต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมือง) หรือ ทร. ๐๓ สำ�หรับบุตรของแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ)
(๔) เพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้านและสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านทีเ่ ด็กเกิด
(ท.ร.๑๔ หรือ ท.ร.๑๓ แล้วแต่กรณี) หรือทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ ก.) กรณีบุตรของ
คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง หรือ ทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘) กรณีบุตรของแรงงาน
ต่างด้าว ๓ สัญชาติ
(๕) มอบสูติบัตร ตอนที่ ๑ และหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง
๓. กรณีเด็กเกิดและได้รับสูติบัตร ท.ร.๑ หรือ ท.ร.๓ เป็นคนในท้องที่ให้
นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๔ หรือ ท.ร.๑๓ ของบิดา มารดา หากบิดา
มารดาไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านกลางของสำ�นักทะเบียน แต่
ถ้าเด็กที่เกิดเป็นคนต่างท้องที่ ให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านกลาง(ท.ร.๑๔ หรือ ท.ร.๑๓)
ของสำ�นักทะเบียนแล้วแต่กรณีแล้วให้แนะนำ�ผู้แจ้งดำ�เนินการแจ้งการย้ายที่อยู่เด็ก
ที่เกิดใหม่ไปยังภูมิลำ�เนาที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายอาศัยอยู่

๙
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
ถ้าเด็กที่เกิดและได้รับสูติบัตร ท.ร.๐๓๑ หรือ ท.ร.๐๓ ให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อใน
ทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ก หรือ ท.ร. ๓๘ ของบิดา มารดา แต่ถ้าบิดา มารดาไม่มี
ทะเบียนประวัติให้เพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนประวัติของสำ�นักทะเบียน
ขั้นตอนการแจ้ง กรณีแจ้ง ณ สำ�นักทะเบียนแห่งท้องที่อื่น
๑. ผู้แจ้ง ได้แก่ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของ
เด็กที่เกิด หรือผู้ได้รับมอบหมายจากบิดา มารดาหรือผู้ปกครองแสดงหลักฐานต่อ
นายทะเบียน ได้แก่
(๑) บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้งและบัตรประจำ�ตัวของบิดา มารดา(ถ้ามี)
(๒) สำ�เนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก
ที่เกิด
(๓) หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) ทีอ่ อกให้โดยโรงพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลที่เด็กเกิดหรือผลการตรวจดีเอ็นเอที่ตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานของรัฐหรือ
สถาบันทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือซึง่ แสดงความสัมพันธ์การเป็นบิดามารดาของเด็กทีเ่ กิดอย่างใด
อย่างหนึ่ง
(๔) หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
(๕) พยานบุคคลอย่างน้อย ๒ คน
๒. นายทะเบียน
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง
(๒) ตรวจสอบรายการบุ ค คลของเด็ ก ที่ แจ้ ง เกิ ด กั บ ฐานข้ อ มู ล การ
ทะเบียนราษฎรว่าเด็กมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่
(๓) สอบสวนผู้แจ้งให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่แจ้งการเกิด
ณ สำ�นักทะเบียนแห่งท้องทีท่ เี่ ด็กเกิด ประวัตขิ องเด็กทีเ่ กิดและสถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ของ
เด็กและบิดา มารดาหรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๔) สอบสวนพยานบุคคลให้ทราบประวัติของเด็กที่แจ้งเกิดและบิดา
มารดา
(๕) เมื่อเห็นว่าเด็กที่เกิดเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักร โดยยังไม่ได้แจ้ง
การเกิด และมีภมู ลิ �ำ เนาอาศัยอยูก่ บั บิดา มารดา หรือผูป้ กครอง ซึง่ มีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้าน
ในเขตท้องที่ ให้ออก สูติบัตร (ท.ร.๑ หรือ ท.ร.๓ แล้วแต่กรณี)
(๖) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ๒๐ บาท
(๗) เพิ่มชื่อเด็กที่เกิดในทะเบียนบ้านและสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับ
เจ้าบ้าน (ท.ร.๑๔ หรือ ท.ร.๑๓ แล้วแต่กรณี)
(๘) มอบสูตบิ ตั ร ตอนที่ ๑ พร้อมทัง้ หลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผแู้ จ้ง

หมายเหตุ
ระเบียบ ข้อ ๕๖

๑๐
ลำ�ดับ
๒

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

เด็กเกิดนอกบ้าน

(ถ้ามี)

ผู้แจ้ง ได้แก่บิดา หรือมารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบิดาหรือมารดา
ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเกิด เว้นแต่กรณี มีเหตุจำ�เป็น
ให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันเกิด
สำ�นักทะเบียนที่แจ้ง สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
แห่งท้องที่ที่เด็กเกิด หรือสำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
แห่งท้องทีท่ บี่ ดิ ามารดาหรือผูป้ กครองของเด็กทีเ่ กิดมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้าน
ขั้นตอนการแจ้ง กรณีแจ้ง ณ สำ�นักทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด
๑. ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน ได้แก่
(๑) บัตรประจำ�ตัวของผู้แจ้ง และบัตรประจำ�ตัวของบิดา มารดา (ถ้ามี)
(๒) สำ�เนาทะเบียนบ้านหรือสำ�เนาทะเบียนประวัติของ บิดา มารดา

ผู้ใหญ่บ้าน)

(๓) สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็กที่เกิด
(๔) ใบรับแจ้งการเกิด ตามแบบ ท.ร.๑ ตอนหน้า (กรณีแจ้งเกิดกับกำ�นัน

(๕) หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
๒. นายทะเบียน
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง
(๒) ตรวจสอบรายการบุ ค คลของเด็ ก ที่ แจ้ ง การเกิ ด กั บ ฐานข้ อ มู ล
การทะเบียนราษฎร
(๓) ลงรายการในสูติบัตร (ท.ร.๑ สำ�หรับคนมีสัญชาติไทย หรือ ท.ร.๓
สำ�หรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ ท.ร.๐๓๑ สำ�หรับบุตรของคนต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมือง หรือ ท.ร. ๐๓ สำ�หรับบุตรของแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ)
(๔) เพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้านและสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.๑๔
หรือ ท.ร.๑๓) หรือทะเบียนประวัติ (ทร.๓๘,ทร.๓๘ ก) โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณี
เด็กเกิดในบ้าน
(๕) มอบสูติบัตร ตอนที่ ๑ และหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง
(๖) กรณีเด็กที่เกิดเป็นคนต่างท้องที่ ให้แนะนำ�ผู้แจ้งการเกิดให้แจ้งย้าย
ที่อยู่เด็กเกิดใหม่ไปยังภูมิลำ�เนาที่บิดา มารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
อาศัยอยู่
ขั้นตอนการแจ้ง กรณีแจ้ง ณ สำ�นักทะเบียนแห่งท้องที่อื่น
๑. ผู้แจ้ง ได้แก่ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือผู้ได้
รับมอบหมายแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน ได้แก่
(๑) บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้งและบัตรประจำ�ตัวของบิดามารดา (ถ้ามี)
(๒) สำ�เนาทะเบียนบ้านทีป่ รากฏชือ่ บิดา มารดา หรือผูป้ กครองของเด็ก
ที่เกิด

หมายเหตุ

๑๑
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

หมายเหตุ

(๓) ผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์ เช่น ผลการตรวจดีเอ็นเอที่ตรวจพิสูจน์
จากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือซึง่ แสดงความสัมพันธ์การเป็นบิดา
มารดาของเด็กที่เกิด
(๔) พยานบุคคลอย่างน้อย ๒ คน
(๕) หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
๒ นายทะเบียน
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง
(๒) ตรวจสอบรายการบุคคลของเด็กที่แจ้งเกิดกับฐานข้อมูลการทะเบียน
ราษฎรว่าเด็กมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่
(๓) สอบสวนผู้แจ้งให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่แจ้งการเกิด ณ
สำ�นักทะเบียนแห่งท้องทีท่ เี่ ด็กเกิด ประวัตขิ องเด็กและสถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ของเด็กและ
บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
(๔) สอบสวนพยานบุคคลให้ทราบประวัติของเด็กและ บิดา มารดา
(๕) เมือ่ เห็นว่าเด็กทีเ่ กิดเป็นผูท้ เ่ี กิดในราชอาณาจักรและยังไม่ได้แจ้งการเกิด
โดยมีภูมิลำ�เนาอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ในเขตท้องที่ให้ออกสูติบัตร (ท.ร.๑ หรือ ท.ร. ๓ แล้วแต่กรณี)
(๖) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ๒๐ บาท
(๗) เพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านและสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
(ท.ร.๑๔ หรือ ท.ร.๑๓ แล้วแต่กรณี)
(๘) มอบสูติบัตร ตอนที่ ๑ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง

๓

เด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง
เด็กที่แจ้งการเกิด ต้องมีอายุตํ่ากว่า ๗ ปีบริบูรณ์
ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ที่รับตัวเด็กไว้
ระยะเวลาการแจ้ง ควรแจ้งภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้ได้รับตัวเด็กไว้
(กฎหมายไม่ได้กำ�หนดไว้)
สำ�นักทะเบียนที่แจ้ง สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นแห่ง
ท้องทีท่ หี่ น่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ทไี่ ด้รบั ตัวเด็ก
นั้นไว้ตั้งอยู่

ระเบียบ ข้อ ๕๙

๑๒
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
ขั้นตอนการแจ้ง
๑. ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน ได้แก่
(๑) บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง
(๒) สำ�เนาทะเบียนบ้านของสถานสงเคราะห์หรือสถานที่ที่เรียกชื่อเป็น
อย่างอื่นซึ่งรับตัวเด็กที่ขอแจ้งการเกิดไว้
(๓) บันทึกการรับตัวเด็กซึ่งจัดทำ�โดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำ�รวจ
หรือเจ้าหน้าทีข่ องกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ทไี่ ด้รบั ตัวเด็ก
จากผู้พบเด็ก
(๔) หลักฐานการรับตัวเด็กของหน่วยงานที่รับตัวเด็กไว้
(๕) รูปถ่ายของเด็ก ขนาด ๒ นิ้ว จำ�นวน ๒ รูป
(๖) หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กทั้งพยานเอกสารและวัตถุพยาน
(ถ้ามี)
๒. นายทะเบียน
(๑) ตรวจความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้แจ้งแสดง
(๒) ตรวจสอบรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรว่ามีการ
แจ้งการเกิดและรายการบุคคลของเด็กทีข่ อแจ้งการเกิดในทะเบียนบ้านแห่งอืน่ หรือไม่
(๓) สอบสวนผู้แจ้งและพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัติของเด็กและบิดา มารดา
(๔) ออกใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร.๑๐๐) ให้กับผู้แจ้งการเกิด
(๕) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของประเด็นการสอบสวนพยานบุคคลและ
รวบรวมหลักฐาน พร้อมเสนอความเห็นไปยังนายอำ�เภอท้องที่ภายใน ๖๐ วันนับแต่
วันทีไ่ ด้รบั แจ้งการเกิด โดยให้สรุปความเห็นพร้อมระบุเหตุผลประกอบว่าเด็กทีข่ อแจ้ง
การเกิดเป็นผู้เกิดในราชอาณาจักรหรือไม่ เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่ได้สัญชาติไทย
หรือไม่สามารถยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็ก
(๖) นายอำ�เภอต้องพิจารณาและแจ้งผลให้นายทะเบียนทราบภายใน
๓๐ วัน
(๗) กรณีผลการพิจารณาระบุวา่ เด็กทีแ่ จ้งเกิดในราชอาณาจักรและเป็น
ผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย ให้นายทะเบียนออกสูตบิ ตั ร ท.ร.๑ หรือ ท.ร.๒ แล้วแต่กรณีให้แก่ผแู้ จ้ง
โดยลงรายการเกี่ยวกับเด็ก บิดาและมารดาเท่าที่ทราบ
(๘) ถ้าผลการพิจารณาระบุวา่ เด็กทีแ่ จ้งการเกิดเป็นผูท้ เี่ กิดในราชอาณาจักร
และไม่ได้รับสัญชาติไทยให้ออกสูติบัตร ท.ร.๓ ให้แก่ผู้แจ้งโดยลงรายการเกี่ยวกับเด็ก
บิดาและ มารดา เท่าที่ทราบ
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(๙) เพิ่มชื่อเด็กเข้าในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๔ หรือ ท.ร. ๑๓ ของสถาน
สงเคราะห์แล้วแต่กรณี		
(๑๐) กรณีนายอำ�เภอแจ้งผลการพิจารณาว่าเด็กที่แจ้งการเกิดไม่ได้เกิดใน
ราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทยหรือไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติ
ของเด็กได้ให้นายทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก) ให้เด็กเป็นบุคคลประเภท ๐
โดยใช้เลขที่บ้านของสถานสงเคราะห์

๔

เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง ซึ่งอยู่ในการอุปการะของ ระเบียบฯข้อ ๕๙/๑
หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานเอกชนที่ จ ดทะเบี ย นตามกฎหมายโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือเด็ก
เด็กที่จะแจ้งการเกิด ต้องมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ผูแ้ จ้ง ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนทีส่ งเคราะห์ชว่ ยเหลือ
เด็ ก ตามรายชื่ อ หน่ ว ยงานที่ ก ระทรวงมหาดไทยประกาศกำ � หนดหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
ระยะเวลาการแจ้ง ควรแจ้งภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั ทีร่ บั ตัวเด็กไว้อปุ การะ
หรือสงเคราะห์ (กฎหมายไม่ได้กำ�หนดไว้)
สำ�นักทะเบียนทีแ่ จ้งการเกิด สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิน่
แห่งท้องที่ที่หน่วยงานที่อุปการะหรือสงเคราะห์เด็กตั้งอยู่
ขั้นตอนการแจ้ง
๑. ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน ได้แก่ 		
(๑) บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง
(๒) สำ�เนาทะเบียนบ้านของหน่วยงานทีใ่ ห้การอุปการะหรือสงเคราะห์เด็ก
(๓) หลักฐานการรับตัวเด็กของหน่วยงานที่ดูแลหรืออุปการะเด็ก
(๔) รูปถ่ายของเด็กขนาด ๒ นิ้ว จำ�นวน ๒ รูป
(๕) หนังสือมอบอำ�นาจ (ถ้ามี)
(๖) หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กทั้งพยานเอกสารและวัตถุพยาน
(ถ้ามี)		
๒. นายทะเบียน
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้แจ้งแสดง
(๒) ตรวจรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรว่ามีการแจ้ง
การเกิดและมีรายการบุคคลของเด็กที่ขอแจ้งการเกิดในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่
(๓) สอบสวนผูแ้ จ้งและพยานบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องให้ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ ว
กับประวัติของเด็กและบิดา มารดา
(๔) ออกใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร.๑๐๐) ให้กับผู้แจ้งการเกิด
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(๕) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของประเด็นการสอบสวนพยานบุคคลและ
รวบรวมหลักฐาน พร้อมเสนอความเห็นไปยังนายอำ�เภอท้องที่ ภายใน ๖๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งการเกิดโดยให้สรุปความเห็นพร้อมระบุเหตุผลประกอบว่าเด็กที่ขอแจ้ง
การเกิดเป็นผู้เกิดในราชอาณาจักรหรือไม่ เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่ได้สัญชาติไทย
หรือไม่สามารถยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็ก
(๖) นายอำ�เภอต้องพิจารณาและแจ้งผลให้นายทะเบียนทราบภายใน
๓๐ วัน
(๗) กรณีผลการพิจารณาระบุว่าเด็กที่แจ้งเกิดเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักร
และเป็นผู้มีสัญชาติไทย ให้นายทะเบียนออกสูติบัตร ท.ร.๑ หรือ ท.ร.๒ แล้วแต่กรณี
ให้แก่ผู้แจ้งโดยลงรายการเกี่ยวกับเด็ก บิดาและมารดาเท่าที่ทราบ
(๘) ถ้าผลการพิจารณาระบุว่าเด็กที่แจ้งการเกิดเป็นผู้ที่เกิดราชอาณาจักร
และไม่ได้รบั สัญชาติไทยให้ออกสูตบิ ตั ร ท.ร.๓ ให้แก่ผแู้ จ้ง โดยลงรายการเกีย่ วกับเด็ก
บิดาและมารดาเท่าที่ทราบ
(๙) เพิ่มชื่อเด็กเข้าในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๔ หรือ ท.ร.๑๓ ของสถาน
สงเคราะห์แล้วแต่กรณี
(๑๐) กรณีนายอำ�เภอแจ้งผลการพิจารณาว่าเด็กที่แจ้งการเกิดไม่ได้เกิดใน
ราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย หรือไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติ
ของเด็กได้ ให้นายทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ ก) ให้เด็กเป็นบุคคลประเภท ๐
โดยใช้เลขที่บ้านของหน่วยงานที่สงเคราะห์
(๑๑) กรณีเด็กที่อยู่ในสงเคราะห์หรืออุปการะของบุคคลหรือหน่วยงาน
เอกชนที่ไม่ปรากฏชื่อตามประกาศกระทรวงมหาดไทยให้นายทะเบียนอำ�เภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิน่ ยกคำ�ร้องขอแจ้งการเกิด และแนะนำ�ผูร้ อ้ งให้ยนื่ คำ�ร้องขอเพิม่ ชือ่
ในทะเบียนบ้านกรณีเด็กอนาถาตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำ�
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๙๘
การแจ้งการเกิดเกินกำ�หนดของผู้มีสัญชาติไทย			
ระเบียบฯข้อ ๕๗
ผู้แจ้ง
(๑) บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีบุคคลที่จะแจ้งการเกิดยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ
(๒) ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งการเกิดแจ้งด้วยตนเอง กรณีบรรลุนิติภาวะแล้ว

๑๕
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
ระยะเวลาการแจ้ง ตั้งแต่วันพ้นกำ�หนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่เกิด
สำ�นักทะเบียนที่แจ้งการเกิด
(๑) สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นที่เกิด หรือ
(๒) สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นอื่นที่บิดา มารดา
หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ขั้นตอนการแจ้ง
๑. ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน ได้แก่
(๑) บัตรประจำ�ตัวของผู้แจ้ง (กรณีที่ไม่ได้แจ้งการเกิดให้กับตัวเอง)
(๒) บัตรประจำ�ตัวหรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว ของบิดา มารดา
หรือผู้ปกครองของเด็ก (ถ้ามี)
(๓) สำ�เนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ที่มีชื่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ของเด็ก (ถ้ามี)
(๔) รูปถ่ายของเด็กขนาด ๒ นิ้ว จำ�นวน ๒ รูป
(๕) หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
(๖) หนั ง สื อ รั บ รองการเกิ ด ตามแบบ ท.ร.๑/๑ (กรณี เ ด็ ก เกิ ด ใน
สถานพยาบาล)
(๗) ผลการตรวจ ดีเอ็นเอ (กรณีแจ้งเกิดต่างสำ�นักทะเบียนและไม่มหี นังสือ
รับรองการเกิด)
๒. นายทะเบียน
(๑) ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ของผู้แจ้ง
(๒) กรณีนายทะเบียนที่รับแจ้งมิใช่นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่บุคคลนั้น
เกิดให้นายทะเบียนตรวจหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) หรือผลการตรวจ ดีเอ็นเอ
ที่ตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งแสดงความ
สัมพันธ์การเป็นบิดาหรือมารดาของบุคคลที่เกิดและสำ�เนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อ
บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ของคนที่เกิดซึ่งต้องเป็นทะเบียนบ้านในเขตท้องที่สำ�นัก
ทะเบียนที่แจ้งเกิด
(๓) ตรวจรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรว่ามีการแจ้ง
การเกิดและมีรายการบุคคลของคนที่เกิดในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่
(๔) เปรียบเทียบปรับ กรณีการแจ้งเกิดภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่พ้น
ระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนดให้แจ้ง (๑๕ วัน หรือ ๓๐ วัน แล้วแต่กรณี)
(๕) ออกใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร.๑๐๐) ให้กับผู้แจ้งการเกิด
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(๖) ถ้าเด็กทีข่ อแจ้งเกิดมีอายุตงั้ แต่ ๗ ปีขนึ้ ไปให้รวบรวมหลักฐานและเสนอ
ความเห็นไปยังนายอำ�เภอท้องทีภ่ ายใน ๖๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งการเกิด เพือ่ พิสจู น์
สถานะการเกิดและสัญชาติ โดยให้สรุปความเห็นพร้อมระบุเหตุผลประกอบว่าบุคคล
ที่ขอแจ้งการเกิดเป็นผู้เกิดในราชอาณาจักรหรือไม่ และเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือไม่ได้
สัญชาติไทย หรือไม่สามารถยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของผู้ที่เกิด
(๗) กรณีการแจ้งการเกิดสำ�หรับเด็กที่มีอายุไม่เกินเจ็ดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่น
คำ�ร้อง ให้นายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิสูจน์สถานะการเกิดและ
สัญชาติของเด็กที่เกิดแทนนายอำ�เภอ
(๘) ถ้าผลการพิจารณาสถานะการเกิด และสัญชาติปรากฏว่าบุคคลที่แจ้ง
การเกิดเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรและเป็นผู้มีสัญชาติไทยให้นายทะเบียนออก
สูติบัตร (ท.ร.๒) ให้แก่ผู้แจ้ง
(๙) เพิม่ ชือ่ บุคคลทีเ่ กิดเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) หรือทะเบียนบ้านกลาง
(ท.ร.๑๔) แล้วแต่กรณี
(๑๐) ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าบุคคลที่แจ้งการเกิดไม่ได้เกิดในราช
อาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทยหรือไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของ
บุคคลดังกล่าวได้ให้นายทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ ก) ให้บุคคลนั้นเป็น
บุคคลประเภท ๐ โดยใช้เลขที่บ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
(๑๑) กรณีแจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องทีอ่ นื่ ซึง่ มิใช่ทอ้ งทีท่ บี่ คุ คลนัน้ เกิดให้
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแจ้งการเกิดต่างท้องที่ ฉบับละ ๒๐ บาท

๖

การแจ้งการเกิดเกินกำ�หนดของผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในราชอาณาจักร
ระเบียบฯข้อ ๕๘
ผู้แจ้ง
(๑) บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีบุคคลที่จะแจ้ง
การเกิดยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(๒) ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งการเกิดแจ้งด้วยตนเอง กรณีบรรลุนิติภาวะแล้ว
ระยะเวลาการแจ้ง ตั้งแต่วันพ้นกำ�หนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่เกิด
สำ�นักทะเบียนที่แจ้งการเกิด
(๑) สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นที่เกิดหรือ
(๒) สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นอื่นที่บิดา มารดาหรือ
ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

๑๗
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
ขั้นตอนการแจ้ง
๑. ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน ได้แก่
(๑) บัตรประจำ�ตัวของผู้แจ้ง
(๒) บัตรประจำ�ตัวหรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว ของบิดามารดา
หรือผู้ปกครองของเด็ก (ถ้ามี)
(๓) สำ�เนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔ หรือ ท.ร.๑๓) ที่มีชื่อบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองของเด็ก (ถ้ามี)
(๔) รูปถ่ายของเด็กขนาด ๒ นิ้ว จำ�นวน ๒ รูป
(๕) หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
(๖) หนังสือรับรองการเกิด ตามแบบ ท.ร.๑/๑ (กรณีเด็กเกิดใน
สถานพยาบาล)
(๗) การตรวจ ดีเอ็นเอ (กรณีแจ้งเกิดต่างสำ�นักทะเบียนและไม่มีหนังสือ
รับรองการเกิด)
๒. นายทะเบียน
(๑) ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ของผู้แจ้ง
(๒) กรณีนายทะเบียนที่รับแจ้งมิใช่นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่บุคคลนั้น
เกิดให้นายทะเบียนตรวจหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) หรือผลการตรวจ ดีเอ็นเอ
ที่ตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งแสดงความ
สัมพันธ์การเป็นบิดาหรือมารดาของบุคคลที่เกิดและสำ�เนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อ
บิดามารดาหรือผู้ปกครอง ของบุคคลคนที่เกิดซึ่งต้องเป็นทะเบียนบ้านในเขตท้องที่
สำ�นักทะเบียนที่แจ้งเกิด
(๓) ตรวจรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรว่ามีการแจ้ง
การเกิดและมีรายการบุคคลของคนที่เกิดในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่
(๔) เปรียบเทียบปรับ กรณีการแจ้งเกิดภายใน ๑ ปี นับแต่วนั ทีพ่ น้ ระยะเวลา
ที่กฎหมายกำ�หนดให้แจ้ง (๑๕ วัน หรือ ๓๐ วัน แล้วแต่กรณี)
(๕) ออกใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร.๑๐๐) ให้กับผู้แจ้งการเกิด
(๖) ถ้าเด็กที่ขอแจ้งเกิดมีอายุตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไปให้รวบรวมหลักฐานและ
เสนอความเห็นไปยังนายอำ�เภอท้องทีภ่ ายใน ๖๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งการเกิด เพือ่
พิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติโดยให้สรุปความเห็นพร้อมระบุเหตุผลประกอบว่า
บุคคลที่ขอแจ้งการเกิดเป็นผู้เกิดในราชอาณาจักรหรือไม่ เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือไม่
ได้สัญชาติไทย หรือไม่สามารถยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของผู้ที่เกิด

หมายเหตุ

๑๘
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
(๗) กรณีการแจ้งการเกิดสำ�หรับเด็กที่มีอายุไม่เกินเจ็ดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่น
คำ � ร้ อ ง ให้ น ายทะเบี ย นอำ � เภอหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น รั บ ผิ ด ชอบการพิ สู จ น์
สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่เกิดแทนนายอำ�เภอ
(๘) ถ้าผลการพิจารณาสถานะการเกิดและสัญชาติปรากฏว่าบุคคลทีแ่ จ้งการเกิด
เป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรและเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยให้นายทะเบียนออกสูติบัตร
(ท.ร.๓) ให้แก่ผู้แจ้ง
(๙) เพิม่ ชือ่ บุคคลทีเ่ กิดเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) หรือทะเบียนบ้านกลาง
(ท.ร.๑๓) แล้วแต่กรณี
(๑๐) ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าบุคคลทีแ่ จ้งการเกิดไม่ได้เกิดในราชอาณาจักร
และไม่ได้สญ
ั ชาติไทยหรือไม่อาจพิสจู น์สถานะการเกิดและสัญชาติของบุคคลดังกล่าว
ได้ให้นายทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ ก) ให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลประเภท ๐
โดยใช้เลขที่บ้านของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
(๑๑) กรณีแจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่นซึ่งมิใช่ท้องที่ที่บุคคลนั้นเกิด
ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

๗

การอุทธรณ์ค�ำ สัง่ นายอำ�เภอ กรณีไม่สามารถยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของ
เด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสา ซึ่งถูกทอดทิ้งหรือเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่
ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้ง
(๑) นายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
เมือ่ ได้รบั แจ้งการเกิดของเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึง่ ถูก
ทอดทิ้ ง หรื อ เด็ ก เร่ ร่ อ น หรื อ เด็ ก ที่ ไ ม่ ป รากฏบุ พ การี หรื อ บุ พ การี ท อดทิ้ ง และ
ได้ตรวจสอบความถูกต้องของพยานเอกสารและความครบถ้วนสมบูรณ์ของประเด็น
การสอบสวนพยานบุคคลแล้ว ให้รวบรวมหลักฐานพร้อมเสนอความเห็นและเหตุผล
ประกอบว่าเด็กทีข่ อแจ้งการเกิดเป็นผูเ้ กิดในราชอาณาจักรหรือไม่ และเป็นผูม้ สี ญั ชาติไทย
หรือไม่ได้สัญชาติไทยหรือไม่สามารถยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็ก
ผู้นั้น ไปยังนายอำ�เภอท้องที่ที่สำ�นักทะเบียนนั้นตั้งอยู่ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งการเกิด
(๒) นายอำ�เภอ
พิจารณาสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็ก และแจ้งผลการพิจารณา
ให้นายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งความเห็นจากนายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
(๓) กรณีนายอำ�เภอแจ้งนายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ จัดทำ�
ทะเบียนประวัติและออกเอกสารแสดงตน (บัตรประจำ�ตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน) ให้เด็กไว้ตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำ�รวจและจัดทำ�
ทะเบียนสำ�หรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘

หมายเหตุ

๑๙
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
(๔) นายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งความเห็น
ของนายอำ�เภอให้ผแู้ จ้งการเกิดทราบ ภายใน ๗ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งความเห็นของ
นายอำ�เภอ โดยในหนังสือนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
- เหตุผลของความเห็น
- ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
- ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
- ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ
- สิทธิในการยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
เพื่อขอพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติของเด็กอีกครั้งหนึ่ง
(๕) ผู้แจ้งการเกิด
การอุทธรณ์ค�ำ สัง่ ของนายอำ�เภอต้องทำ�เป็นหนังสือโดยระบุขอ้ โต้แย้ง
และข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย
(๖) เมื่อนายอำ�เภอได้รับคำ�อุทธรณ์ของผู้แจ้งการเกิดแล้ว ให้พิจารณาคำ�
อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
(๗) กรณีเห็นด้วยกับคำ�อุทธรณ์ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนให้แก้ไขคำ�สัง่ แจ้ง
นายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน
ราษฎรและหลักฐานทะเบียนราษฎรของเด็กที่แจ้งการเกิดให้ถูกต้อง
(๘) กรณีไม่เห็นด้วยกับคำ�อุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ส่งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง และรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังนายทะเบียนจังหวัดหรือ
นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่การพิจารณา
อุทธรณ์เป็นที่ยุติ
(๙) นายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครต้องพิจารณา
อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ที่ได้รับรายงานจากนายอำ�เภอกรณี
จำ�เป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าวได้ ให้นายทะเบียนจังหวัดหรือ
นายทะเบียนกรุงเทพมหานครมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำ�หนดเวลา
ดังกล่าว และในการนีข้ ยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้อกี ไม่เกิน ๓๐ วันนับ
แต่วันที่ครบกำ�หนดเวลา
(๑๐) การพิ จ ารณาของนายทะเบี ย นจั ง หวั ด หรื อ นายทะเบี ย น
กรุงเทพมหานคร อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือคณะทำ�งานเฉพาะกิจซึง่ ประกอบด้วย
ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการสังคมสงเคราะห์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา
การพินจิ คุม้ ครองเด็ก และด้านอืน่ ๆ ร่วมเป็นกรรมการหรือคณะทำ�งานเพือ่ เสนอความเห็น
หรื อ ให้ คำ � ปรึ ก ษาแก่ น ายทะเบี ย นจั ง หวั ด หรื อ นายทะเบี ย นกรุ ง เทพมหานคร
ด้วยก็ได้

หมายเหตุ

๒๐
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
(๑๑) กรณีนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครพิจารณา
เห็นว่าหลักฐานของผู้แจ้งการเกิดสามารถยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็ก
ทีแ่ จ้งเกิดได้ ให้แจ้งนายอำ�เภอและนายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ทราบ
ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่การพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นที่ยุติ
(๑๒) ให้นายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดำ�เนินการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนราษฎรและหลักฐานทะเบียนราษฎรของเด็กที่แจ้ง
การเกิ ด ให้ เ ป็ น ไปตามความเห็ น ของนายทะเบี ย นจั ง หวั ด และนายทะเบี ย น
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
(๑๓) กรณีนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครเห็นด้วย
กับความเห็นหรือคำ�สั่งของนายอำ�เภอซึ่งเห็นว่าไม่สามารถยืนยันสถานะการเกิดและ
สัญชาติของเด็กได้ ให้แจ้งนายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อแจ้ง
คำ�วินจิ ฉัยดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผอู้ ทุ ธรณ์ทราบภายใน ๓ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจาก
นายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี โดยในหนังสือให้
ระบุเหตุผลซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย
- ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
- ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
- ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ
- สิทธิในการยื่นคำ�ฟ้องและระยะเวลาการยื่นคำ�ฟ้องต่อศาลปกครอง
ไว้ในหนังสือแจ้งด้วย		

หมายเหตุ

๒๑

การขอหนังสือรับรองการเกิด

		
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรกำ�หนดในเรื่องของหนังสือรับรองการเกิดไว้เป็น ๒ ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ ๑ เป็นหนังสือรับรองการเกิดที่ออกตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งกำ�หนดให้ผู้ทำ�คลอดมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการเกิดให้แก่ผู้มีหน้าที่แจ้งการเกิดไว้เป็นหลัก
ฐานหนังสือรับรองการเกิดกรณีนี้เรียกว่า ท.ร.๑/๑ โดยกำ�หนดให้ใช้สำ�หรับเด็กที่เกิดในโรงพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชนออกให้ได้กับเด็กทุกคนไม่ว่าเด็กนั้นจะมีสัญชาติไทยหรือไม่ก็ตาม
ส่วนที่ ๒ เป็นหนังสือรับรองการเกิดที่ออกตามมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกำ�หนดให้นายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
เป็นผู้พิจารณาออกหลักฐานดังกล่าวให้แก่ผู้ยื่นคำ�ขอที่มีความจำ�เป็นต้องใช้หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ที่เกิดใน
ประเทศไทยสำ�หรับการขอมีหรือขอแปลงสัญชาติไทยหรือกรณีที่มีเหตุจำ�เป็นอื่น หนังสือรับรองการเกิดกรณีนี้
เรียกว่า ท.ร.๒๐/๑ โดยกฎหมายบัญญัติให้ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลางกำ�หนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การขอหนังสือรับรองการเกิดดังกล่าว ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนี้
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

การขอหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๒๐/๑)
คุณสมบัติของผู้ที่จะขอหนังสือรับรองการเกิด
๑. เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้แจ้งการเกิด หรือ			
๒. เคยแจ้งการเกิดแล้วแต่ไม่มีสูติบัตรหรือสูติบัตรสูญหายและสำ�นัก
ทะเบียนที่เกี่ยวข้องไม่สามารถคัดสำ�เนาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดให้ได้
			
ผู้ยื่นคำ�ขอ						
๑. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ สามารถยื่นคำ�ขอด้วยตนเองได้
๒. ถ้าผู้ขอหนังสือรับรองการเกิดอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี บริบูรณ์ให้บิดา
มารดา หรือผู้ปกครองของเด็กเป็นผู้ยื่นคำ�ขอแทน		
สำ�นักทะเบียนที่ยื่นเรื่อง				
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ แห่งท้องทีผ่ นู้ นั้ เกิดหรือ
ที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีภูมิลำ�เนาอาศัยอยู่ในปัจจุบัน

หมายเหตุ
- พระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๒๐/๑
- ประกาศสำ�นักทะเบียนกลาง
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการขอหนังสือ
รับรองการเกิดตาม
มาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราช
บัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร
(ฉบับที่ ๒)
ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑

๒๒
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

ลำ�ดับ

(ถ้ามี)

ขั้นตอนการยื่นคำ�ขอ
๑. ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน ได้แก่
(๑) บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง (ถ้ามี) และบัตรประตัวของ บิดา มารดา

(๒) สำ�เนาทะเบียน (ท.ร.๑๔ หรือ ท.ร.๑๓) หรือสำ�เนาทะเบียน
ประวัติ (ท.ร.๓๘,ท.ร.๓๘/๑,ท.ร.๓๘ ก หรือ ท.ร. ๓๘ ข) อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีชื่อ
และรายการบุคคลของผู้ขอหนังสือรับรองการเกิด
(๓) หลักฐานเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทย (ถ้ามี)
เช่น หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) หลักฐานการขึ้นทะเบียนทหาร(ส.ด.๙)
หลักฐานทางการศึกษา ใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว เป็นต้น
(๔) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว จำ�นวน ๒ รูป
(๕) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำ�คัญการเปลี่ยนชื่อตัว เป็นต้น
๒. นายทะเบียน
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้ขอ
(๒) ออกใบรับเรื่องให้แก่ผู้ขอไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจใช้วิธีการ
ถ่ายเอกสารคำ�ขอให้ก็ได้
(๓) ตรวจสอบรายการบุคคลของผู้ขอหนังสือรับรองการเกิดกับ
ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรว่ามีรายการถูกต้องตามหลักฐานที่ยื่นไว้หรือไม่
(๔) สอบสวนพยานบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ผูข้ อหนังสือรับรองการเกิด
บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่อุปการะเลี้ยงดู (ถ้ามี) และพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ
ซึ่งสามารถรับรองสถานที่เกิดและประวัติความเป็นมาของผู้ขอหนังสือรับรองฯ
(๕) ถ้าผู้ขอหนังสือรับรองฯ เป็นผู้ที่เกิดในสำ�นักทะเบียนอื่นที่ไม่ใช่
สำ�นักทะเบียนที่ยื่นคำ�ขอและผู้ขอไม่อาจนำ�พยานหลักฐานหรือพยานบุคคล
มาให้ทำ�การสอบสวน นายทะเบียนจะทำ�เรื่องขอความร่วมมือให้สำ�นักทะเบียน
ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและสอบสวนแทน
(๖) เมือ่ นายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าหลักฐานเพียงพอทีจ่ ะเชือ่ ได้วา่
ผู้ขอเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทย ให้จัดทำ�หนังสือรับรองการเกิดตามแบบ ท.ร.๒๐/๑
มอบให้แก่ผู้ขอ ๑ ฉบับ ส่วนคู่ฉบับให้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานที่สำ�นักทะเบียน
(๗) ไม่เก็บค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ

๒๓

การแจ้งการตาย
เมื่อมีคนตายไม่ว่าจะตายในบ้าน ตายนอกบ้าน หรือตายในสถานพยาบาล ตายตามธรรมชาติหรือตาย
ผิดธรรมชาติ ผู้มีหน้าที่แจ้งการตาย คือ เจ้าบ้าน บุคคลที่ไปกับผู้ตาย หรือผู้พบศพ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ แห่งท้องทีท่ มี่ คี นตายหรือทีพ่ บศพ
หรือท้องที่ที่ศพอยู่ หรือท้องที่ที่มีการจัดการศพโดยการเผา ฝังหรือทำ�ลายก็ได้
การแจ้งการตาย ผู้มีหน้าที่แจ้งการตายจะมอบหมายเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งแทนก็ได้

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. กฎกระทรวงกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเกิดหรือการตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น
พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. กฎกระทรวงกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. กฎกระทรวงกำ�หนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำ�หนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๔
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

ลำ�ดับ

๑

ได้แก่

๑. บุคคลทีจ่ ะแจ้งการตายได้ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

คนสัญชาติไทย และคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาต
ให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย (มีใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัว
คนต่างด้าว) หรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็นการ
ชั่วคราว (มีหนังสือเดินทางหรือวีซ่า) หรือเป็นผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่
ในประเทศไทยเป็นกรณีพเิ ศษ (ชนกลุม่ น้อย) หรือเป็นผูท้ เี่ ข้ามาอยูใ่ นประเทศไทย
โดยไม่ได้รับอนุญาต
๒. ผู้มีหน้าที่แจ้งการตาย ได้แก่
(๑) เจ้าบ้านที่มีคนตาย กรณีตายในบ้าน (รวมถึงสถานพยาบาล)
หากไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง
(๒) บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ กรณีตายนอกบ้าน
(๓) เจ้าบ้านของบ้านทีม่ กี ารตาย บุคคลทีไ่ ปกับผูต้ ายขณะตาย ผูพ้ บศพ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว กรณีแจ้งการตาย ณ ท้องที่ที่ศพอยู่
หรือท้องที่ที่มีการจัดการศพ
๓. ระยะเวลาแจ้งการตาย
(๑) คนตายในบ้าน ต้องแจ้งภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือ
เวลาพบศพแล้วแต่กรณี
(๒) คนตายนอกบ้าน ต้องแจ้งภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับแต่เวลาตาย
หรือเวลาพบศพ เว้นแต่กรณีท้องที่ที่การคมนาคมไม่สะดวกหรือมีเหตุจำ�เป็น
ผูอ้ �ำ นวยการทะเบียนกลางสามารถขยายเวลาการแจ้งตายได้ แต่ตอ้ งไม่เกิน ๗ วัน
นับแต่เวลาตายหรือพบศพ
๔. สถานที่รับแจ้งการตาย
(๑) คนตายในบ้าน(รวมถึงสถานพยาบาล) ให้แจ้งที่สำ�นักทะเบียน
อำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นท้องที่ที่มีคนตายหรือพบศพ
(๒) คนตายนอกบ้าน ให้แจ้งที่สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นัก
ทะเบียนท้องถิ่นที่มีคนตายหรือพบศพ
(๓) ถ้าไม่ทราบท้องที่ที่ตายหรือมีเหตุจำ�เป็นไม่อาจแจ้งในท้องที่
ที่ตายได้ให้แจ้งที่สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นที่พบศพหรือ
ที่พึงจะแจ้งได้ แล้วแต่กรณี
(๔) กรณีทยี่ งั ไม่ได้แจ้งการตายแต่มกี ารเคลือ่ นย้ายศพไปอยูต่ า่ งท้องที่
ที่ตาย ให้แจ้งที่สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นที่ศพอยู่หรือที่มี
การจัดการศพโดยการเก็บ ฝัง เผา หรือ ทำ�ลาย

หมายเหตุ

๒๕
ลำ�ดับ

๒

๒.๑

๒.๒

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

การแจ้งการตายของคนสัญชาติไทย

หมายเหตุ

ระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง
กรณีคนในท้องที่ตายหรือตายนอกบ้าน
ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียน
๑ ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ได้แก่
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
		 (๑) บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง
(รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง
		 (๒) บัตรประจำ�ตัวของคนตาย (ถ้ามี)
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑)
		 (๓) หนังสือรับรองการตายตามแบบ ท.ร.๔/๑ (กรณีคนตายใน ข้อ ๖๑, ข้อ ๖๓
สถานพยาบาล)
		 (๔) ใบรับแจ้งการตายตามแบบ ท.ร.๔ ตอนหน้า (กรณีแจ้งต่อกำ�นัน
ผู้ใหญ่บ้าน)
		 (๕) รายงานชันสูตรของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจหรือหน่วยงานนิติเวช
(กรณีตายผิดธรรมชาติ หรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ)
(๖) สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าหน้าที่คนตายมีชื่อและรายการ
บุคคล (ถ้ามี)
๒ นายทะเบียน
		 (๑) ตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง
		 (๒) สอบถามผู้แจ้งเกี่ยวกับการจัดการศพว่า จะเก็บ ฝัง เผา
หรือทำ�ลายและสถานทีจ่ ดั การศพ เพือ่ ลงรายการในใบรับแจ้งการตายหรือมรณบัตร
		 (๓) ออกมรณบัตร (ท.ร.๔)
		 (๔) จำ�หน่ายรายการคนตายในทะเบียนบ้านและสำ�เนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้านโดยประทับคำ�ว่า “ตาย” สีแดงไว้หน้ารายการคนตาย
		 (๕) มอบมรณบัตร ตอนที่ ๑ และหลักฐานประกอบการแจ้งคืน
ให้ผู้แจ้ง
กรณีคนต่างท้องที่ตายในบ้านหรือตายนอกบ้าน
ระเบียบฯข้อ ๖๒,ข้อ ๖๓
๑ ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ได้แก่
		 (๑) บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง
		 (๒) บัตรประจำ�ตัวของคนตาย (ถ้ามี)
		 (๓) สำ�เนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อคนตาย (ถ้ามี)
		 (๔) หนังสือรับรองการตายตามแบบ ท.ร.๔/๑ (กรณีคนตายใน
สถานพยาบาล)
		 (๕) ใบรับแจ้งการตายตามแบบ ท.ร.๔ ตอนหน้า (กรณีแจ้งต่อ
กำ�นันผู้ใหญ่บ้าน)
		 (๖) รายงานการชันสูตรของเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจหรือหน่วยงานนิตเิ วช
(กรณีตายผิดธรรมชาติ หรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ)

๒๖
ลำ�ดับ

๒.๓

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

หมายเหตุ

๒ นายทะเบียน
		 (๑) ตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง
		 (๒) ตรวจสอบรายการบุคคลของคนตายในฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร
		 (๓) ดำ�เนินการเช่นเดียวกับกรณีคนในท้องที่ตาย แต่ให้ระบุใน
มรณบัตรด้านบนซ้ายมือว่า “คนต่างท้องที่”
		 (๔) ส่งมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังสำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นัก
ทะเบียนท้องถิ่นที่คนตายมีชื่อในทะเบียนบ้าน
๓ สำ�นักทะเบียนที่คนตายมีชื่อในทะเบียนบ้าน
		 (๑) กรณีเจ้าบ้านนำ�มรณบัตร ตอนที่ ๑ และสำ�เนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้านมายืน่ เรือ่ งขอจำ�หน่ายรายการคนตายในทะเบียนบ้านให้นายทะเบียน
ตรวจสอบรายการคนตายในมรณบัตร สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและ
ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร หากถูกต้องตรงกันให้จำ�หน่ายรายการคนตาย
ตามคำ�ร้อง
		 (๒) กรณีได้รับมรณบัตร ตอนที่ ๒ จากสำ�นักทะเบียนต้นทาง ให้
นายทะเบียนตรวจสอบรายการคนตายในมรณบัตร และฐานข้อมูลการทะเบียน
ราษฎรหากถูกต้องตรงกัน ให้จำ�หน่ายรายการคนตายในฐานข้อมูลการทะเบียน
ราษฎร แล้วแจ้งเจ้าบ้านให้นำ�สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาดำ�เนินการ
ปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง
		 (๓) กรณีคนตายมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลาง
ให้จำ�หน่ายรายการคนตายในทะเบียนบ้านกลาง
ระเบียบฯข้อ ๖๕
กรณีได้รับแจ้งการตายโดยไม่ทราบว่าคนตายเป็นใคร		
๑ หลักฐานประกอบการแจ้ง
		 (๑) บัตรประจำ�ตัวของผู้แจ้ง
		 (๒) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคนตาย(ถ้ามี)
๒ นายทะเบียน
(๑) สอบสวนผูแ้ จ้งเกีย่ วกับเหตุการณ์ทมี่ กี ารตายและสถานทีเ่ กิดเหตุ
ลักษณะทางกายภาพของคนตาย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้แจ้งกับคนตาย
		 (๒) สอบถามผู้แจ้งเกี่ยวกับการจัดการศพว่า จะเก็บ ฝัง เผา หรือ
ทำ�ลาย และสถานที่จัดการศพ เพื่อลงรายการในใบรับแจ้งการตาย
		 (๓) ออกใบรับแจ้งการตายตามแบบ ท.ร.๔ ตอนหน้า ให้ผู้แจ้ง
โดยรอการออกมรณบัตรไว้จนกว่าจะทราบว่าคนตายเป็นใคร จึงจะออกมรณบัตรให้

๒๗
ลำ�ดับ
๒.๔

๒.๕

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

กรณีได้รับแจ้งโดยมีเหตุเชื่อได้ว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ

หมายเหตุ
ระเบียบฯข้อ ๖๖

๑ หลักฐานประกอบการแจ้ง
(๑) บัตรประจำ�ตัวของผู้แจ้ง
(๒) สำ�เนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อคนตาย (ถ้ามี)
(๓) หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับคนตาย (ถ้ามี)
๒ นายทะเบียน
(๑) สอบสวนผูแ้ จ้งให้ทราบถึงมูลเหตุทที่ �ำ ให้เชือ่ ว่ามีการตายของบุคคล
และความสัมพันธ์ระหว่างผู้แจ้งกับคนตาย
(๒) ออกใบรับแจ้งการตายตามแบบ ท.ร.๔ ตอนหน้า ให้ผู้แจ้งไว้เป็น
หลักฐาน
(๓) กรณีบุคคลที่เชื่อว่าตายมีชื่อในทะเบียนบ้านของสำ�นักทะเบียน
ให้จำ�หน่ายรายการในทะเบียนบ้านและฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรตามแบบ
ท.ร.๙๗ โดยหมายเหตุด้วยข้อความว่า “รับแจ้งการตายไว้แต่ยังไม่พบศพ”
(๔) กรณี ค นตายมี ชื่ อ ในทะเบี ย นบ้ า นของสำ � นั ก ทะเบี ย นอื่ น ให้
นายทะเบียนแจ้งเป็นหนังสือไปยังสำ�นักทะเบียนนั้นเพื่อดำ�เนินการจำ�หน่าย
รายการบุคคลเช่นเดียวกัน
กรณีคนตายโดยมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะตายด้วยโรคติดต่ออันตราย ระเบียบฯข้อ ๖๘
หรือตายโดยผิดธรรมชาติ (ถูกคนอื่นฆ่า อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย สัตว์ทำ�ร้ายตาย
หรือตายไม่ทราบสาเหตุ)
๑. หลักฐานประกอบการแจ้ง
(๑) บัตรประจำ�ตัวของผู้แจ้ง
(๒) สำ�เนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อคนตาย (ถ้ามี)
(๓) หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับคนตาย (ถ้ามี)
๒. นายทะเบียน
(๑) สอบสวนผู้แจ้งให้ทราบถึงมูลเหตุที่ทำ�ให้มีการตายของบุคคล
ลักษณะทางกายภาพของคนตาย และความสัมพันธ์ระหว่างผู้แจ้งกับคนตาย
(๒) สอบถามผู้แจ้งเกี่ยวกับการจัดการศพว่า จะเก็บ ฝัง เผา หรือ
ทำ�ลาย และสถานที่จัดการศพเพื่อลงรายการในใบรับแจ้งการตาย
(๓) ออกใบรับแจ้งการตายตามแบบ ท.ร.๔ ตอนหน้า ให้ผู้แจ้งไว้เป็น
หลักฐาน
(๔) ทำ�หนังสือแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
อันตราย หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำ�รวจ เพื่อดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่
(๕) เมือ่ ได้รบั แจ้งผลการพิจารณาหรือผลการชันสูตรศพจากเจ้าพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงออกมรณบัตรให้ผู้แจ้ง
(๖) จำ�หน่ายรายการคนตายในสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและ
ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

๒๘
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

๒.๖

การแจ้งการตายเกินกำ�หนด 		
กรณีคนตายเป็นคนในท้องที่สำ�นักทะเบียน
๑ ผู้แจ้ง แสดงหลักฐานต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ได้แก่
		(๑) บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง
		(๒) บัตรประจำ�ตัวของคนตาย (ถ้ามี)
		(๓) หนังสือรับรองการตายตามแบบ ท.ร.๔/๑ (กรณีคนตายใน
สถานพยาบาล)
		(๔) รายงานการชันสูตรของเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจหรือหน่วยงานนิตเิ วช
(กรณีคนตายผิดธรรมชาติ หรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ)
		(๕) สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่อและรายการ
บุคคล (ถ้ามี)
๒ นายทะเบียน
		 (๑) ตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง
		 (๒) เปรียบเทียบปรับ (กรณีการแจ้งการตายภายใน ๑ ปี นับแต่
วันถัดจากวันที่ตาย)
		 (๓) สอบสวนผู้แจ้งให้ทราบถึงสาเหตุที่ไม่แจ้งการตายภายใน ๒๔
ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตายหรือพบศพ และการจัดการศพว่า จะเก็บ ฝัง เผา หรือ
ทำ�ลาย และสถานที่จัดการศพเพื่อลงรายการในมรณบัตร
		 (๔) สอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งรู้เห็นการตาย
		 (๕) ออกมรณบัตร (ท.ร.๔) โดยระบุขอ้ ความไว้ดา้ นซ้ายมือว่า “เกิน
กำ�หนด”
		 (๖) จำ�หน่ายรายการคนตายในทะเบียนบ้านและสำ�เนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้านโดยประทับคำ�ว่า “ตาย” สีแดงไว้หน้ารายการคนตาย
		 (๗) มอบมรณบัตร ตอนที่ ๑ และหลักฐานประกอบการแจ้งคืน
ให้ผู้แจ้ง
กรณีคนตายเป็นคนต่างท้องที่สำ�นักทะเบียน
(๑) ตรวจสอบรายการบุคคลของคนตายในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
		 (๒) ปฏิบัติเช่นเดียวกับการแจ้งการตายคนของคนในท้องที่
		 (๓) ส่ ง มรณบั ต รตอนที่ ๒ ไปยั ง สำ � นั ก ทะเบี ย นอำ � เภอหรื อ
สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นที่คนตายมีชื่อในทะเบียนบ้านเพื่อจำ�หน่ายรายการบุคคล

หมายเหตุ
ระเบียบฯข้อ ๗๐

๒๙
ลำ�ดับ
๒.๗

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

หมายเหตุ

การแจ้งการตายของคนที่ตายในท้องที่สำ�นักทะเบียนอื่น
ระเบียบฯข้อ ๖๔/๑
๑ ผูแ้ จ้งได้แก่เจ้าบ้านของบ้านทีม่ กี ารตาย บุคคลทีไ่ ปกับผูต้ ายขณะตาย
ผู้พบศพ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว
๒ สถานที่แจ้ง
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นที่ศพอยู่ หรือที่มี
การจัดการศพโดยการเก็บ ฝัง เผา หรือทำ�ลาย
๓ หลักฐานประกอบการแจ้ง
(๑) บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง
(๒) บัตรประจำ�ตัวของคนตาย (ถ้ามี)
(๓) สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อคนตาย (ถ้ามี)
(๔) หนังสือรับรองการตายตามแบบ ท.ร. ๔/๑ ของสถานพยาบาลที่
คนตายเข้ารับการรักษาก่อนตาย หรือ
(๕) ผลการตรวจ ดีเอ็นเอ ที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของคนตาย
(๖) พยานหลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น รูปถ่ายงานศพของคนตาย
๔ นายทะเบียน
(๑) ตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง
(๒) ตรวจสอบรายการบุคคลของคนตายในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
(๓) เปรียบเทียบปรับ (กรณีการแจ้งการตายภายใน ๑ ปี นับแต่วันถัด
จากวันที่ตาย)
(๔) สอบสวนผู้แจ้งให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่แจ้งการตาย
ที่สำ�นักทะเบียนท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพ ประวัติและภูมิลำ�เนาของคนตาย
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้แจ้งกับคนตาย การจัดการศพ และสถานที่จัดการศพ
(๕) ออกมรณบัตร ท.ร. ๔
(๖) ถ้ า คนตายมี ชื่ อ ในทะเบี ย นบ้ า นหรื อ ทะเบี ย นบ้ า นกลางของ
สำ�นักทะเบียนที่แจ้งการตาย ให้นายทะเบียนจำ�หน่ายรายการบุคคลของคนตาย
ในทะเบียนฉบับเจ้าบ้านและฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร แต่ถ้าคนตายมีชื่อใน
ทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านกลางของสำ�นักทะเบียนอื่น ให้นายทะเบียน
ส่งมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังสำ�นักทะเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำ�เนินการจำ�หน่าย
รายการบุคคล
(๗) มอบมรณบัตร ตอนที่ ๑ และหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง
(๘) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๒๐ บาท

๓๐
ลำ�ดับ

๓

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

การรับแจ้งการตายของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

การรั บ แจ้ ง การตายของคนซึ่ ง ไม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย ปฏิ บั ติ เช่ น เดี ย วกั บ
คนสัญชาติไทย โดยถ้าเป็นคนต่างด้าวทีม่ ใี บสำ�คัญถิน่ ทีอ่ ยูห่ รือใบสำ�คัญประจำ�ตัว
คนต่ า งด้ า ว จะออกมรณบั ต รตามแบบ ท.ร.๔ ถ้ า เป็ น คนต่ า งด้ า วที่ มี ชื่ อ ใน
ทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ จะออกมรณบัตรตามแบบ ท.ร.๕ ถ้าเป็นกลุ่มคนต่างด้าว
ทีเ่ ลขประจำ�ตัวขึน้ ต้นด้วยเลข ๐๐ จะออกมรณบัตรตามแบบ ท.ร.๐๕ และถ้าเป็น
คนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต จะออกมรณบัตร
ตามแบบ ท.ร.๐๕๑

หมายเหตุ
ระเบียบฯข้อ ๗๑

๓๑

การแจ้งการย้ายที่อยู่
เมือ่ ผูท้ มี่ ชี อื่ ยูใ่ นทะเบียนบ้านย้ายออกจากบ้านทีต่ นมีชอื่ อยู่ ไม่วา่ จะไปประกอบอาชีพหรือย้ายภูมลิ �ำ เนา
ไปอยูท่ อี่ นื่ จะต้องแจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนผูร้ บั แจ้งภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีย่ า้ ยออกจากบ้านหรือเมือ่
มีคนย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน ผู้มีหน้าที่แจ้งจะต้องแจ้งการย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่
ผู้นั้นเข้าอยู่ในบ้าน
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน ซึ่งอยู่ต่างท้องที่กับบ้านที่ผู้นั้น
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ผู้ย้ายที่อยู่สามารถยื่นคำ�ร้องขอแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในคราวเดียวกันได้ที่
สำ�นักทะเบียนแห่งท้องที่ที่บ้านหลังที่จะย้ายเข้าไปอยู่อาศัยนั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ โดยผู้ย้ายที่อยู่ไม่ต้องกลับไป
แจ้งย้ายออก ณ สำ�นักทะเบียนที่บ้านเดิมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ เรียกว่าการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง
การแจ้งย้ายที่อยู่นั้น ผู้มีหน้าที่แจ้งย้ายที่อยู่จะมอบหมายเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งแทนก็ได้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. กฎกระทรวงกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. กฎกระทรวงกำ�หนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำ�หนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. กฎกระทรวงกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงการอุทธรณ์และ
การพิจารณาอุทธรณ์คำ�สั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑
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๑

การแจ้งย้ายออกจากบ้าน (เพื่อไปอยู่บ้านอื่นที่อยู่ต่างสำ�นักทะเบียน)

๒

การแจ้งย้ายเข้าอยู่ในบ้าน						 ระเบียบฯ ข้อ ๘๙

ระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง
๑. ผู้มีหน้าที่แจ้ง 						 ว่ า ด้ ว ยการจั ด ทำ � ทะเบี ย น
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมแก้ไข
เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน			
๒. ระยะเวลาการแจ้ง						 เพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ ๕ พ.ศ.
๒๕๕๑) ข้อ ๗๙
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก			
๓. สำ�นักทะเบียนที่แจ้ง
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ย้ายที่อยู่
มีชื่อในทะเบียนบ้าน
๔. หลักฐานประกอบการแจ้ง
(๑) บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง (เจ้าบ้าน)
(๒) บัตรประจำ�ตัวของผูไ้ ด้รบั มอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน
(กรณีมอบหมายให้แจ้งแทน)
(๓) บัตรประจำ�ตัวของผู้ย้ายที่อยู่ (ถ้ามี)
(๔) สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายออก
(๕) ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ตามแบบ ท.ร.๖ ตอนหน้า (กรณีแจ้ง ย้ายกับ
กำ�นันหรือผู้ใหญ่บ้าน)
๕. นายทะเบียน
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง
(๒) ลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.๖ สำ�หรับผู้ย้ายที่มีชื่อและ
รายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๔ หรือ ท.ร.๗ สำ�หรับผูย้ า้ ยทีม่ ชี อื่ และรายการ
บุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓)
(๓) จำ�หน่ายรายการคนทีย่ า้ ยออกในทะเบียนบ้านและสำ�เนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้าน โดยประทับคำ�ว่า”ย้าย” สีนํ้าเงินไว้หน้ารายการบุคคลที่ย้ายออก
(๔) มอบใบแจ้งการย้ายที่อยู่ และหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง

๑. ผู้มีหน้าที่แจ้ง
เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
๒. ระยะเวลาการแจ้ง
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้นั้นอยู่ในบ้าน
๓. สำ�นักทะเบียนที่แจ้ง
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่บ้านหลังที่
ย้ายเข้าตั้งอยู่

๓๓
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หมายเหตุ

๔. หลักฐานประกอบการแจ้ง
(๑) บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง (เจ้าบ้านหลังที่ย้ายเข้า)
(๒) บัตรประจำ�ตัวของผูไ้ ด้รบั มอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน
(กรณีมอบหมายให้แจ้งแทน)
(๓) บัตรประจำ�ตัวของผู้ย้ายที่อยู่ (ถ้ามี)
(๔) สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่แจ้งย้ายเข้า
(๕) ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ที่ได้มาจากการแจ้งย้ายออก ซึ่งเจ้าบ้านได้ลงชื่อ
ยินยอมให้ย้ายเข้า
๕. นายทะเบียน
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง
(๒) รับแจ้งการย้ายเข้าในใบแจ้งการย้ายที่อยู่
(๓) เพิ่มชื่อบุคคลที่แจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านและสำ�เนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้าน
(๔) มอบหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง
๓

การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำ�นักทะเบียนเดียวกัน

๑. ผู้มีหน้าที่แจ้ง
เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
๒. ระยะเวลาการแจ้ง
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
๓. สำ�นักทะเบียนที่แจ้ง
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ท่ีผู้ย้ายที่อยู่
มีชอื่ ในทะเบียนบ้าน และบ้านหลังทีจ่ ะย้ายเข้าตัง้ อยูใ่ นเขตสำ�นักทะเบียนเดียวกัน
๔. หลักฐานประกอบการแจ้ง
(๑) บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้งและเจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้า
(๒) บัตรประจำ�ตัวผู้ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน
(กรณีมอบหมายให้แจ้งแทน)
(๓) บัตรประจำ�ตัวของผู้ย้ายที่อยู่ (ถ้ามี)
(๔) สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายออก และฉบับที่จะแจ้ง
ย้ายเข้า
(๕) ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ตามแบบ ท.ร.๖ ตอนหน้า (กรณีแจ้งย้ายกับ
กำ�นันหรือผู้ใหญ่บ้าน)

ระเบียบฯ ข้อ ๘๔

๓๔
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๕. นายทะเบียน
ระเบียบฯ ข้อ ๙๐
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้งรวมทั้งการแสดงความ
ยินยอมของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
(๒) ลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.๖ สำ�หรับผู้ย้ายที่มีชื่อและ
รายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๔ หรือ ท.ร.๗ สำ�หรับผูย้ า้ ยทีม่ ชี อื่ และรายการ
บุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓) ทั้งรายการย้ายออกและย้ายเข้า
(๓) จำ�หน่ายรายการคนทีย่ า้ ยทีอ่ ยูใ่ นทะเบียนบ้านและสำ�เนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายออก โดยประทับคำ�ว่า “ย้าย” สีนํ้าเงินไว้หน้ารายการบุคคล
ที่ย้ายออก
(๔) เพิ่มชื่อบุคคลที่แจ้งย้ายที่อยู่ในทะเบียนบ้านและสำ�เนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายเข้า
(๕) มอบหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง

๔

การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง						
๑. ผู้มีหน้าที่แจ้ง
ผู้ย้ายที่อยู่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ย้ายที่อยู่
๒. ระยะเวลาการแจ้ง
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
๓. สำ�นักทะเบียนที่แจ้ง
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ แห่งท้องทีท่ บี่ า้ นหลังทีจ่ ะ
ย้ายเข้าตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ (สำ�นักทะเบียนปลายทาง)
๔. หลักฐานประกอบการแจ้ง
(๑) บัตรประจำ�ตัวผู้ย้ายที่อยู่
(๒) บัตรประจำ�ตัวผูไ้ ด้รบั มอบหมายและหนังสือมอบหมายจากผูม้ หี น้าทีแ่ จ้ง
(กรณีมอบหมายให้แจ้งแทน)
(๓) บัตรประจำ�ตัวของเจ้าบ้านทีจ่ ะย้ายเข้า พร้อมหนังสือแสดงความยินยอม
ของเจ้าบ้านที่อนุญาตให้ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
(๔) สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่
๕. นายทะเบียน
สำ�นักทะเบียนปลายทาง
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง
(๒) ลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.๖ สำ�หรับผู้ย้ายที่มีชื่อและ
รายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๔ หรือ ท.ร. ๗ สำ�หรับผู้ย้ายที่มีชื่อและ
รายการบุคคลในทะเบียน ท.ร. ๑๓ ) ทั้งรายการย้ายออกและย้ายเข้า
(๓) จำ�หน่ายรายการผูท้ อี่ ยูอ่ อกจากทะเบียนบ้านของสำ�นักทะเบียนต้นทาง
ในระบบคอมพิวเตอร์
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(๔) เพิม่ ชือ่ ผูย้ า้ ยทีอ่ ยูเ่ ข้าในทะเบียนบ้านของสำ�นักทะเบียนปลายทางและ
สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายเข้า
(๕) แจ้งสำ�นักทะเบียนต้นทางด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(๖) มอบหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง
สำ�นักทะเบียนต้นทาง
เมือ่ ได้รบั ทราบการจำ�หน่ายรายการของผูย้ า้ ยทีอ่ ยูท่ างระบบคอมพิวเตอร์แล้ว
ต้องแจ้งเจ้าบ้านให้นำ�สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาดำ�เนินการจำ�หน่าย
รายการผู้ย้ายในสำ�เนาทะเบียนบ้านโดยนายทะเบียนจะต้องพิมพ์หนังสือแจ้ง
เจ้าบ้านทีเ่ กีย่ วข้อง และดำ�เนินการจัดส่งหนังสือดังกล่าวไปยังเจ้าบ้านโดยไม่ชกั ช้า
เพือ่ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลตามรายชือ่ ทีร่ ะบุวา่ เป็นผูแ้ จ้งย้ายทีอ่ ยูป่ ลายทาง
นั้นได้ย้ายที่อยู่จริงหรือไม่อย่างไร
เมือ่ เจ้าบ้านนำ�สมุดทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาจำ�หน่ายรายการคนทีย่ า้ ย
ออกนายทะเบียนจะต้องประทับคำ�ว่า “ย้าย” สีนาํ้ เงินไว้หน้ารายการบุคคลทีย่ า้ ย
หมายเหตุ กรณีของคนทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยไม่อนุญาตให้ใช้วธิ กี ารแจ้งย้ายปลายทาง
ยกเว้นคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร (มีใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว) และคน
ต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
๕

การแจ้งย้ายที่อยู่ของคนที่ไปต่างประเทศ

			 ระเบียบฯ ข้อ ๘๗

๑. ผู้มีหน้าที่แจ้ง
เจ้ า บ้ า นของบ้ า นที่ มี ค นไปอยู่ ต่ า งประเทศหรื อ ผู้ ท่ี ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากเจ้าบ้าน
๒. ระยะเวลาการแจ้ง
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก
๓. สำ�นักทะเบียนที่แจ้ง
สำ � นั ก ทะเบี ย นอำ � เภอหรื อ สำ � นั ก ทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น แห่ ง ท้ อ งที่ ที่ ค นไป
ต่างประเทศมีชื่อในทะเบียนบ้าน
๔. หลักฐานประกอบการแจ้ง
(๑) บัตรประจำ�ตัวของผู้แจ้ง (เจ้าบ้าน)
(๒) บัตรประจำ�ตัวของผูไ้ ด้รบั มอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน
(กรณีมอบหมายให้แจ้งแทน)
(๓) สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนไปต่างประเทศมีชื่ออยู่
(๔) หลักฐานการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)
๕. นายทะเบียน
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง
(๒) ลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.๖) โดยให้หมายเหตุในใบแจ้ง
การย้ายที่อยู่ในช่องย้ายไปที่ ว่า “ไปต่างประเทศ”

๓๖
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
(๓) จำ � หน่ า ยรายการคนที่ ไ ปต่ า งประเทศในทะเบี ย นบ้ า นและสำ � เนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน โดยประทับคำ�ว่า “ย้าย” สีนํ้าเงินไว้หน้ารายการบุคคล
ที่ไปต่างประเทศ
(๔) เพิม่ ชือ่ บุคคลทีไ่ ปต่างประเทศในทะเบียนบ้านชัว่ คราวของสำ�นักทะเบียน
และบันทึกในสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านตาม (๓) ว่า
“ทะเบียนบ้านชั่วคราวลำ�ดับที่...”
(๕) สำ�นักทะเบียนเก็บใบแจ้งการย้ายที่อยู่ไว้เป็นหลักฐาน
(๖) มอบหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง
การแจ้งย้ายที่อยู่เมื่อบุคคลดังกล่าวเดินทางกลับประเทศไทย
๑. ผู้มีหน้าที่แจ้ง
บุคคลที่กลับจากต่างประเทศซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านชั่วคราวของ
สำ�นักทะเบียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๒. สำ�นักทะเบียนที่แจ้ง
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่คนเดินทาง
กลับมาจากต่างประเทศมีชื่อในทะเบียนชั่วคราวของสำ�นักทะเบียน
๓. หลักฐานประกอบการแจ้ง
(๑) บัตรประจำ�ตัวหรือหนังสือเดินทางของผู้ย้ายที่อยู่
(๒) บัตรประจำ�ตัวผู้ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากผู้ย้ายที่อยู่
(๓) หลักฐานการเดินทางกลับจากต่างประเทศของผู้ย้ายที่อยู่
(๔) บัตรประจำ�ตัวของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า พร้อมหลักฐานการแสดง
ความยินยอมของเจ้าบ้านที่อนุญาตให้ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
(๕) สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่แจ้งย้ายเข้า
๔. นายทะเบียน
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง และตรวจสอบรายการ
ของผูย้ า้ ยในทะเบียนบ้านชัว่ คราว และใบแจ้งการย้ายทีอ่ ยูท่ สี่ �ำ นักทะเบียนเก็บไว้
(๒) ขีดฆ่าคำ�ว่า “ไปต่างประเทศ” และรับแจ้งการย้ายเข้าในใบแจ้ง
การย้ายที่อยู่
(๓) จำ�หน่ายรายการคนทีย่ า้ ยออกจากทะเบียนบ้านชัว่ คราวแล้วไปเพิม่ ชือ่
เข้าทะเบียนบ้านและสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ผู้แจ้งประสงค์จะย้ายเข้า
(๔) มอบหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง

หมายเหตุ

๓๗
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

หมายเหตุ

๖

ระเบียบฯ ข้อ ๘๑
การแจ้งย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าอยู่ที่ใด
๑. ผู้มีหน้าที่แจ้ง
เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
๒. ระยะเวลาการแจ้ง
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกจากบ้านไปครบ ๑๘๐ วัน
๓. สำ�นักทะเบียนที่แจ้ง
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ออกไป
จากบ้านมีชื่อในทะเบียนบ้าน
๔. หลักฐานประกอบการแจ้ง
(๑) บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง (เจ้าบ้าน)
(๒) บัตรประจำ�ตัวของผูไ้ ด้รบั มอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน
(กรณีมอบหมายให้แจ้งแทน)
(๓) สำ�เนาทะเบียนบ้านที่คนออกไปจากบ้านมีชื่ออยู่
(๔) หลักฐานอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับตัวบุคคลทีอ่ อกไปจากบ้าน เช่น สำ�เนาบัตร
ประจำ�ตัว เป็นต้น (ถ้ามี)
๕. นายทะเบียน
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง
(๒) สอบสวนผู้แจ้งให้ได้ข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่จะแจ้งย้ายออกได้ออก
จากบ้านไปอยู่ที่อื่นเกินกว่า ๑๘๐ วัน และไม่ทราบว่าบุคคลนั้นไปอยู่ที่ใด
(๓) ลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ และจำ�หน่ายรายการคนที่ย้ายออก
ในทะเบียนบ้านและสำ�เนาทะเบียนบ้าน โดยให้หมายเหตุว่า
“ย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลางลำ�ดับที่...”
(๔) เพิ่มชื่อบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้านกลางของสำ�นักทะเบียน
(๕) มอบหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง

๗

การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

			 ระเบียบฯ ข้อ ๘๕

๑. ผู้มีหน้าที่แจ้ง
(๑) ผู้ขอย้ายซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางของสำ�นักทะเบียน
(๒) บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง (กรณีผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านกลาง
เป็นผู้เยาว์)
(๓) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (กรณีผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านกลางมีเหตุจำ�เป็น
ไม่สามารถแจ้งการย้ายออกได้ด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นคนพิการทางกาย
จนเดินไม่ได้ หรือเป็นผู้เจ็บป่วยทุพลภาพ หรือกรณีจำ�เป็นอื่น)
๒. สำ�นักทะเบียนที่แจ้ง
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ขอย้ายมีชื่อ
ในทะเบียนบ้านกลาง
๓. หลักฐานประกอบการแจ้ง
(๑) บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้งหรือ
(๒) บัตรประจำ�ตัวผู้ขอย้ายซึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้านกลาง
(๓) หลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับตัวบุคคลผู้ขอย้าย (กรณีไม่มีบัตรประจำ�ตัว
ประชาชน)

๓๘
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

หมายเหตุ

(๔) บัตรประจำ�ตัวของผู้ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมาย
(กรณีมอบหมายให้แจ้งแทน)
(๕) บัตรประจำ�ตัวของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า พร้อมหลักฐานการแสดง
ความยินยอมของเจ้าบ้านที่อนุญาตให้ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
(๖) สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า
๔. นายทะเบียน
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง
(๒) ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ขอแจ้งย้ายเป็นบุคคลเดียวกัน
กับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านกลาง
(๓) ลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่
(๔) จำ�หน่ายรายการผู้ขอย้ายในทะเบียนกลางของสำ�นักทะเบียน
(๕) เพิ่มชื่อผู้ขอย้ายในทะเบียนบ้านและสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
ที่ย้ายเข้า (กรณีบ้านที่ย้ายเข้าอยู่ในเขตสำ�นักทะเบียนเดียวกัน)
(๖) มอบใบแจ้งการย้ายที่อยู่ให้ผู้แจ้ง (กรณีย้ายออกเพื่อไปเข้าบ้านที่อยู่
เขตท้องที่สำ�นักทะเบียนอื่น
(๗) มอบหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง

๘

การแจ้งย้ายกลับที่เดิม (กรณีแจ้งย้ายออกไปแล้วยังไม่ได้ไปแจ้งย้ายเข้า ระเบียบฯ ข้อ ๘๓
และขอแจ้งย้ายเข้าบ้านหลังเดิม)
๑. ผู้มีหน้าที่แจ้ง
เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
๒. สำ�นักทะเบียนที่แจ้ง
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ทีอ่ อกใบแจ้งการย้ายออก
๓. หลักฐานประกอบการแจ้ง
(๑) บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง (เจ้าบ้านหลังเดิม)
(๒) บัตรประจำ�ตัวของผูไ้ ด้รบั มอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน
(กรณีมอบหมายให้แจ้งแทน)
(๓) บัตรประจำ�ตัวของผู้ย้ายที่อยู่ (ถ้ามี)
(๔) สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านทีผ่ ยู้ า้ ยมีชอื่ ครัง้ สุดท้ายก่อนย้ายออก
(๕) ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ที่ได้มาจากการแจ้งย้ายออก
๔. นายทะเบียน
(๑) เรียกใบแจ้งการย้ายทีอ่ ยูค่ นื และตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน
ของผู้แจ้ง
(๒) แก้ไขรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ในช่อง “ไปอยู่ที่” โดยระบุคำ�ว่า
“กลับที่เดิม”
(๓) เพิ่มชื่อผู้ย้ายในทะเบียนบ้านและสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
(๔) มอบหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง

๓๙
ลำ�ดับ

๙.

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

หมายเหตุ

การแจ้งกรณีแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือ ระเบียบฯ ข้อ ๙๑
ชำ�รุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
๑. ผู้มีหน้าที่แจ้ง
บุคคลที่ลงชื่อผู้แจ้งย้ายออกในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ฉบับที่สูญหาย
๒. สำ�นักทะเบียนที่แจ้ง
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ทีอ่ อกใบแจ้งการย้ายออก
๓. หลักฐานประกอบการแจ้ง
(๑) บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้งหรือ
(๒) บัตรประจำ�ตัวของผู้ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมาย
(กรณีมอบหมายให้แจ้งแทน)
(๓) บัตรประจำ�ตัวของผู้ย้ายที่อยู่คนอื่น ๆ ที่มีชื่อเป็นผู้ย้ายออกในใบแจ้ง
ย้ายที่อยู่ฉบับที่สูญหายหรือชำ�รุด กรณีผู้ย้ายออกมากกว่า ๑ ราย(ถ้ามี)
๔. นายทะเบียน
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง พร้อมทั้งตรวจสอบ
ใบแจ้งการย้ายทีอ่ ยูต่ อนทีส่ �ำ นักทะเบียนเก็บรักษาไว้และรายการในทะเบียนบ้าน
ว่ายังไม่ได้แจ้งย้ายเข้าที่ใดจริงหรือไม่
(๒) กรณีสูญหายให้ผู้แจ้งแจ้งการสูญหายของใบแจ้งการย้ายที่อยู่ดังกล่าว
ต่อนายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามแบบ ทร.๑๕ แต่ถ้าเป็นกรณี
ชำ�รุดฯ ให้เรียกใบแจ้งการย้ายที่อยู่คืนจากผู้แจ้ง
(๓) กรณีใบแจ้งการย้ายที่อยู่ที่สูญหายไม่ได้ออกให้ผู้แจ้งด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์นายทะเบียนจะต้องออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่โดยในการ
ลงรายการให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการออกใบแจ้งการย้ายที่อยู่ใหม่ เว้นแต่
วันเดือนปีที่ย้ายออกให้ระบุวันที่ย้ายออกตามความเป็นจริง(ตามรายการเดิม)
และให้หมายเหตุว่า “ใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่”
แต่ถ้าใบแจ้งการย้ายที่อยู่ที่สูญหายออกให้แจ้งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้
นายทะเบียนออกใบแทนใบแจ้งย้ายที่อยู่โดยสำ�เนาจากใบแจ้งการย้ายที่อยู่
ที่จัดเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แล้วลงชื่อนายทะเบียนกำ�กับไว้
(๔) มอบใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่และหลักฐานประกอบการแจ้งคืน
ให้ผู้แจ้ง

๑๐.

การแจ้งย้ายที่อยู่บุคคลที่เข้าราชการเป็นทหารกองประจำ�การ		

เมื่อนายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ทหาร
กองประจำ�การมีชื่อในทะเบียนบ้าน ได้รับแจ้งจากหน่วยทหารขอแจ้งย้ายที่อยู่
ของบุคคลที่เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำ�การให้นายทะเบียนแจ้งเจ้าบ้าน
มาดำ�เนินการแจ้งการย้ายออก โดยถือปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการแจ้งย้ายออกตามปกติ
กรณีเจ้าบ้านไม่มาดำ�เนินการตามที่นายทะเบียนแจ้ง ให้นายทะเบียนแจ้ง
หน่วยทหารเพือ่ แจ้งทหารกองประจำ�การผูน้ นั้ ดำ�เนินการแจ้งการย้ายทีอ่ ยูป่ ลายทาง

ระเบียบฯ ข้อ ๘๖

๔๐
ลำ�ดับ

๑๑

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

การดำ�เนินการกรณีแจ้งย้ายออกแล้ว แต่ตายก่อนแจ้งย้ายเข้า		

กรณีที่มีการแจ้งย้ายที่อยู่ออกจากทะเบียนบ้านแล้ว แต่ผู้ย้ายที่อยู่
ถึงแก่ความตายก่อนที่จะนำ�หลักฐานไปแจ้งย้ายเข้า ให้นายทะเบียนอำ�เภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น ดำ�เนินการดังนี้
(๑) ระงับการแจ้งย้ายเข้า
(๒) สำ�นักทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผู้ย้ายที่อยู่ถึงแก่ความตายรับแจ้งการตาย
และส่งมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังสำ�นักทะเบียนที่ออกใบแจ้งการย้ายที่อยู่
(๓) สำ�นักทะเบียนทีอ่ อกใบแจ้งการย้ายทีอ่ ยูห่ มายเหตุเพิม่ เติมในทะเบียน
บ้านว่า “ถึงแก่ความตายก่อนแจ้งย้ายเข้าตามมรณบัตร...”
(๔) กรณีผู้มีส่วนได้เสียนำ�มรณบัตร ตอนที่ ๑ มาแสดงเป็นหลักฐานก็ให้
หมายเหตุเช่นเดียวกัน
กรณีตายก่อนแจ้งย้ายเข้าข้างต้น หากมีชื่อผู้ย้ายที่อยู่คนอื่น ๆ ที่ยังมีชีวิต
อยู่รวมอยู่ด้วย ให้ดำ�เนินการดังนี้
(๑) ให้นำ�ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ไปดำ�เนินการแจ้งย้ายผู้ที่ยังมีชีวิตเข้า
ในทะเบียนบ้านทีจ่ ะย้ายเข้าโดยถือปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการแจ้งย้ายเข้าปกติ
(๒) สำ�หรับชื่อผู้ย้ายที่ถึงแก่ความตายไปแล้วให้ระงับการแจ้งย้ายเข้าโดย
ให้หมายเหตุในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ว่า “บุคคลลำ�ดับที่... ถึงแก่ความตายตาม
มรณบัตร...”
(๓) แจ้งสำ�นักทะเบียนต้นทางให้หมายเหตุเพิม่ เติมในทะเบียนบ้านเฉพาะ
ผู้ ย้ า ยที่ อ ยู่ ที่ ถึ ง แก่ ค วามตายว่ า “ถึ ง แก่ ค วามตายก่ อ นแจ้ ง ย้ า ยเข้ า ตาม
มรณบัตร...”

หมายเหตุ
ระเบียบฯ ข้อ ๘๘

๔๑

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
การเพิม่ ชือ่ และรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านสามารถใช้ได้ทงั้ กรณีของคนสัญชาติไทยและคนซึง่ ไม่มี
สัญชาติไทย ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยหรือนอกราชอาณาจักร มีหลายกรณี ได้แก่

คนสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อ

กรณีตกสำ�รวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยจะต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๙๙
กรณีขอเพิ่มชื่อโดยใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเกิดในต่างประเทศ
กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทาง
กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยมีเหตุจำ�เป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับ
ประเทศไทย
กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนที่มีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่มีหลักฐานเอกสารแสดง
กรณีเพิม่ ชือ่ เด็กอนาถาซึง่ อยูใ่ นการอุปการะเลีย้ งดูของบุคคลหรือหน่วยงานเอกชนทีอ่ ยูน่ อกประกาศกระทรวงมหาดไทย
กรณีบุคคลที่ได้ลงรายการ “ตายหรือจำ�หน่าย” ในทะเบียนบ้านไว้แล้ว
กรณีคนที่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติขอเพิ่มชื่อ

คนซึ่งไม่มีสัญชาติขอเพิ่มชื่อ

กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน
กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร
กรณีคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. กฎกระทรวงกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. กฎกระทรวงกำ�หนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำ�หนด
อัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. กฎกระทรวงกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง
เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. ๒๕๕๑
๕. กฎกระทรวงกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์
และการพิจารณาอุทธรณ์คำ�สั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑

๔๒

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
ลำ�ดับ

๑

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

คนสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อ

กรณีตกสำ�รวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๙ โดยจะต้อง
เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๙๙				
๑. สถานที่ยื่นคำ�ร้อง						
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้นมีภูมิลำ�เนาอยู่
๒. ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ		
๓. หลักฐานประกอบการยื่นคำ�ร้อง					
(๑) สำ�เนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ
(๒) บัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ร้อง (ถ้ามี)
(๓) หลั ก ฐานทะเบี ย นที่ มี ร ายการบุ ค คลขอเพิ่ ม ชื่ อ (ถ้ า มี ) เช่ น บั ญ ชี
สำ�มะโนครัว ทะเบียนสมรส เป็นต้น
(๔) เอกสารที่ราชการออกให้ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการศึกษา หลักฐาน
ทางทหาร
(๕) พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
๔. นายทะเบียน
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำ�มาแสดง
(๒) ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อใน
ทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่
(๓) สอบสวนผู้ร้อง เจ้าบ้าน และบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏข้อเท็จจริง
เกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมาและรายการบุคคลของผูข้ อเพิม่ ชือ่ และความยินยอม
ให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน (กรณีสอบสวนเจ้าบ้าน)
(๔) รวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายอำ�เภอหรือผูอ้ �ำ นวยการเขต
พิจารณา
(๕) กรณีนายอำ�เภออนุญาตตามคำ�ร้อง ให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อบุคคล
ดังกล่าวในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) กำ�หนดให้เลขประจำ�ตัวประชาชนเป็น
บุคคลประเภท ๕ โดยหมายเหตุในทะเบียนบ้านตรงช่องย้ายเข้ามาจาก ว่า
“คำ�ร้องที่...ลงวันที่...” แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้
(๖) มอบสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐานให้แก่ผรู้ อ้ งพร้อม
แนะนำ�ให้ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวประชาชน

หมายเหตุ

ระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง
ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียน
( รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑)
ข้อ ๙๓

๔๓
ลำ�ดับ

๒.

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

หมายเหตุ

(๗) กรณีนายอำ�เภอไม่อนุญาตตามคำ�ร้อง ให้สอบถามผู้ร้องว่าประสงค์
จะให้นายทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติให้เป็นหลักฐานก่อนหรือไม่ถ้าประสงค์
ให้นายทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ ก) กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชน
เป็นบุคคลประเภท ๐ แต่ถ้าไม่ประสงค์ให้แจ้งคำ�สั่งดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ร้อง
ทราบภายใน ๓ วันนับแต่วนั ทีม่ คี �ำ สัง่ เพือ่ ให้โต้แย้งหรืออุทธรณ์ค�ำ สัง่ ภายใน ๑๕ วัน
กรณีขอเพิ่มชื่อโดยใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม ระเบียบฯ ข้อ ๙๔
ที่ไม่มีเลขประจำ�ตัวประชาชน
๑. สถานที่ยื่นคำ�ร้อง
		(๑) กรณีเพิ่มชื่อตามสูติบัตรแบบเดิม ให้ยื่นคำ�ร้องที่สำ�นักทะเบียน
ที่ออกสูติบัตรฉบับนั้น
(๒) กรณีเพิ่มชื่อตามใบแจ้งการย้ายที่อยู่แบบเดิม ให้ยื่นคำ�ร้องที่
สำ�นักทะเบียนที่ประสงค์จะขอเพิ่มชื่อ
		
(๓) กรณีเพิม่ ชือ่ ตามทะเบียนบ้านแบบเดิม ให้ยนื่ คำ�ร้องทีส่ �ำ นักทะเบียน
ที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้าย
๒. ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ
๓. หลักฐานประกอบการยื่นคำ�ร้อง
		 (๑) สำ�เนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ
		 (๒) บัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ร้อง (ถ้ามี)
		 (๓) หลักฐานทะเบียนราษฎรที่มีรายการบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ
ได้แก่สูติบัตรหรือใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม ตามแต่กรณี
		 (๔) เอกสารที่ราชการออกให้ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการศึกษา
หลักฐานทางทหาร
		 (๕) พยานบุคคลทีน่ า่ เชือ่ ถือซึง่ สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
๔. นายทะเบียน
		 (๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำ�มาแสดง
		 (๒) ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อ
ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่
		 (๓) กรณีใช้หลักฐานใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ให้สอบถามไปยังสำ�นัก
ทะเบียนที่ออกใบแจ้งการย้ายที่อยู่ดังกล่าวว่าบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อเคยมีชื่อและ
รายการบุคคลอยู่ในเขตสำ�นักทะเบียนที่แจ้งย้ายออกจริงหรือไม่
		 (๔) สอบสวนผู้ร้อง เจ้าบ้านและบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อเป็นคนเดียวกันกับบุคคลที่ปรากฏชื่อและ
รายการบุคคลตามเอกสารที่นำ�มาแสดง เมื่อนายทะเบียนอนุญาตตามคำ�ร้อง
ให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) กำ�หนดให้
เลขประจำ�ตัวประชาชนเป็น บุคคลประเภท ๕ โดยหมายเหตุในทะเบียนบ้าน
ตรงช่องย้ายเข้ามาจาก ว่า “คำ�ร้องที.่ ..ลงวันที.่ ..”แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือ
ชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้

๔๔
ลำ�ดับ

๓

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

หมายเหตุ

		(๕) มอบสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐานของผู้ร้อง
คืนให้แก่ผู้ร้อง พร้อมแนะนำ�ให้ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวประชาชน
		(๖) กรณีผู้ร้องไม่มีภูมิลำ�เนาในเขตสำ�นักทะเบียนที่ขอเพิ่มชื่อหรือ
บ้านเลขทีต่ ามทะเบียนบ้านฉบับเดิมทีใ่ ช้เป็นหลักฐานในการขอเพิม่ ชือ่ ถูกจำ�หน่ายแล้ว
หรือเปลีย่ นผูค้ รอบครองบ้านใหม่แล้วให้นายทะเบียนเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้านกลาง
และหากผู้ร้องมีความประสงค์จะย้ายไปอยู่ที่ใดให้ดำ�เนินการตามระเบียบว่าด้วย
การแจ้งการย้ายที่อยู่
		(๗) กรณีนายทะเบียนไม่อนุญาตตามคำ�ร้อง ให้สอบถามผู้ร้องว่า
ประสงค์จะให้นายทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติให้เป็นหลักฐานก่อนหรือไม่ถ้า
ประสงค์ ให้นายทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ ก) กำ�หนดเลขประจำ�ตัว
ประชาชนเป็นบุคคลประเภท ๐ แต่ถา้ ไม่ประสงค์ ให้แจ้งคำ�สัง่ ดังกล่าว เป็นหนังสือ
ให้ผู้ร้องทราบภายใน ๓ วันนับแต่วันที่มีคำ�สั่ง เพื่อให้โต้แย้งหรืออุทธรณ์คำ�สั่ง
ภายใน ๑๕ วัน
กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเกิดในต่างประเทศ ระเบียบฯ ข้อ ๙๕
เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
๑. สถานที่ยื่นคำ�ร้อง
		
สำ � นั ก ทะเบี ย นอำ � เภอหรื อ สำ � นั ก ทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ที่ บุ ค คลนั้ น
มีภูมิลำ�เนาอยู่ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ
๒. หลักฐานประกอบการแจ้ง
		 (๑) สำ�เนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ
		 (๒) บัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ร้อง (ถ้ามี)
		 (๓) หลั ก ฐานที่ มี ร ายการบุ ค คลของผู้ ข อเพิ่ ม ชื่ อ (ถ้ า มี ) เช่ น
หนังสือเดินทาง หลักฐานการเกิด เป็นต้น
		 (๔) พยานบุคคลทีน่ า่ เชือ่ ถือซึง่ สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
๓. นายทะเบียน
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำ�มาแสดง
		(๒) ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อ
ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่
(๓) ทำ�เรื่องส่งตัวผู้ร้องให้สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งท้องที่
ที่เดินทางเข้ามาในประเทศเพื่อขอพิสูจน์สัญชาติ
(๔) หากได้รับหนังสือตอบจากสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าผู้ร้อง
เป็นคนสัญชาติไทยให้สอบสวนผูร้ อ้ ง เจ้าบ้าน และบุคคลทีน่ า่ เชือ่ ถือให้ปรากฏข้อ
เท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและรายการบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อและ
ความยินยอมให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน (กรณีสอบสวนเจ้าบ้าน)

๔๕
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

หมายเหตุ

(๕) กรณีนายทะเบียนอนุญาตตามคำ�ร้อง ให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อ
บุคคลดังกล่าวในทะเบียน (ท.ร.๑๔) กำ�หนดให้เลขประจำ�ตัวประชาชนเป็นบุคคล
ประเภท ๕ โดยหมายเหตุในทะเบียนบ้านตรงช่องย้ายเข้ามาจาก ว่า “คำ�ร้องที่...
ลงวันที่...” แล้ว ให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้
(๖) มอบสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐานประกอบ
การแจ้งคืนให้แก่ผรู้ อ้ ง พร้อมแนะนำ�ให้ยนื่ คำ�ขอมีบตั รประจำ�ตัวประชาชนสำ�หรับ
บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์
(๗) กรณีนายทะเบียนไม่อนุญาตตามคำ�เรียกร้อง ให้สอบถามผู้ร้อง
ว่าประสงค์จะให้นายทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติให้เป็นหลักฐานก่อนหรือไม่
ถ้าประสงค์ ให้นายทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัต (ท.ร. ๓๘ ก) กำ�หนดเลขประจำ�
ตัวประชาชนเป็นบุคคล ประเภท ๐ แต่ถ้าไม่ประสงค์ ให้แจ้งคำ�สั่งดังกล่าวเป็น
หนังสือให้ผู้ร้องทราบภายใน ๓ วันนับแต่วันที่มีคำ�สั่ง เพื่อให้โต้แย้งหรืออุทธรณ์
คำ�สั่งภายใน ๑๕ วัน
๔

ระเบียบฯ ข้อ ๙๖
กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
๑. สถานที่ยื่นคำ�ร้อง
		สำ � นั ก ทะเบี ย นอำ � เภอหรื อ สำ � นั ก ทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ที่ บุ ค คลนั้ น มี
ภูมิลำ�เนาอยู่
๒. ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ ผู้ที่ขอเพิ่มชื่อแต่ถ้าผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้เยาว์ให้
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ยื่นคำ�ร้อง
๓. หลักฐานการประกอบการแจ้ง
		 (๑) สำ�เนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ของบ้านที่จะขอเพิ่มซื่อ
		 (๒) บัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ร้อง (ถ้ามี)
		 (๓) หลั ก ฐานการเกิ ด ของผู้ ข อเพิ่ ม ชื่ อ ได้ แ ก่ หลั ก ฐาน
การจดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร) ที่ออกให้โดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย
ในต่างประเทศ หรือหลักฐานการเกิดทีอ่ อกโดยหน่วยงานของประเทศทีบ่ คุ คลนัน้ เกิด
ซึง่ ได้แปลและรับรองคำ�แปลว่าถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศ ถ้าหลักฐาน
การเกิดไม่ปรากฎรายการสัญชาติของบิดา มารดาจะต้องเพิ่มหลักฐานทะเบียน
ของบิดา มารดาทีป่ รากฏรายการสัญชาติไทยเพือ่ ยืนยันการได้สญั ชาติไทยของผูเ้ พิม่ ชือ่
(๔) หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของผู้ขอเพิ่มชื่อ
(๕) พยานบุคคลทีน่ า่ เชือ่ ถือซึง่ สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
		
๔. นายทะเบียน
		 (๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำ�มาแสดง
		 (๒) ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อ
ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่
		 (๓) สอบสวนผู้ร้อง เจ้าบ้าน และบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและรายการบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อและ
ความยินยอมให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน (กรณีสอบสวนเจ้าบ้าน)

๔๖
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(๔) เมื่อนายทะเบียนอนุญาตตามคำ�ร้องให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อบุคคล
ดังกล่าวในทะเบียน (ท.ร.๑๔) กำ�หนดให้เลขประจำ�ตัวประชาชน เป็นบุคคล
ประเภท ๕ โดยหมายเหตุในทะเบียนบ้านตรงช่องย้ายเข้ามาจากว่า“คำ�ร้องที.่ ..ลง
วันที่...” แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้
(๕) บันทึกการอนุญาตและเลขประจำ�ตัวประชาชน ๑๓ หลักไว้ด้านหลัง
สูติบัตรหรือหลักฐานรับรองการเกิด
(๖) มอบสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐานประกอบการแจ้ง
คืนให้แก่ผู้ร้องพร้อมแนะนำ�ให้ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวประชาชน กรณีผู้ได้รับ
เพิ่มชื่อมีอายุตั้งแต่ ๗ ปี บริบูรณ์
๕

กรณีคนสัญชาติไทยทีเ่ ดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทาง ของ ระเบียบ ฯ ข้อ ๙๖/๑
ต่างประเทศหรือหนังสือสำ�คัญประจำ�ตัว (Certificate of Identity)ออกให้
โดยสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และมีหลักฐานเอกสารราชการที่ระบุว่าเป็น
ผู้มีสัญชาติไทย ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
๑. สถานที่ยื่นคำ�ร้อง
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหนือสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ทีบ่ คุ คลนัน้ มีภมู ลิ �ำ เนาอยู่
๒. ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือ ผู้ขอเพิ่มชื่อ
๓. หลักฐานประกอบการแจ้ง
		 (๑) สำ�เนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ
		 (๒) บัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ร้อง (ถ้ามี)
		 (๓) หลั ก ฐานที่ มี ร ายการของบุ ค คลของผู้ ข อเพิ่ ม ชื่ อ ได้ แ ก่
หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำ�คัญประจำ�ตัว (Certificate of
Identity) ออกให้โดยสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และหลักฐานเอกสารราชการ
ที่ระบุว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย (ถ้ามี) เช่นหลักฐานการศึกษา หลักฐานทหาร
		 (๔) พยานบุคคลทีห่ น้าเชือ่ ถือซึง่ สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
๔. นายทะเบียน
		 (๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำ�มาแสดง
		 (๒) ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อใน
ทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่
		 (๓) กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อมีเอกสารราชการที่ระบุว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย
ให้ทำ�เรื่องขอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ผู้ขอเพิ่มชื่อนำ�มาแสดงไปยัง
ส่วนราชการที่ออกเอกสารดังกล่าวถ้าได้รับแจ้งตอบว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องให้
สอบสวนเจ้าบ้าน ผูแ้ จ้ง และบุคคลทีน่ า่ เชือ่ ถือให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกีย่ วกับประวัติ
ของบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อในประเด็นเรื่องชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือน ปีเกิด สถานที่เกิด
ภูมลิ �ำ เนาทีอ่ ยูอ่ าศัยในประเทศไทยก่อนไปต่างประเทศการใช้สทิ ธิลงคะแนนเลือกตัง้
รายการของบิดาและมารดา
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(๔) กรณีนายทะเบียนอนุญาตตามคำ�ร้อง ให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อบุคคล
ดังกล่าวในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) กำ�หนดให้เลขประจำ�ตัวประชาชนเป็นบุคคล
ประเภท ๕ โดยหมายเหตุในทะเบียนบ้านตรงช่องย้ายเข้ามาจากว่า “คำ�ร้องที่...
ลงวันที่...” แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้
(๕) มอบสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐานประกอบการ
แจ้งคืนให้แก่ผู้ร้องพร้อมแนะนำ�ให้ย่ืนคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวประชาชน กรณีผู้ได้
รับเพิ่มชื่อมีอายุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์
(๖) กรณีผขู้ อเพิม่ ชือ่ ไม่มเี อกสารราชการทีร่ ะบุวา่ เป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย หรือ
กรณีได้รบั แจ้งจากส่วนราชการทีอ่ อกเอกสารว่าเอกสารดังกล่าวไม่ถกู ต้องหรือไม่
สามารถตรวจสอบได้ให้นายทะเบียนทำ�หนังสือส่งตัวผูข้ อเพิม่ ชือ่ ให้ส�ำ นักงานตรวจ
คนเข้าเมืองเพื่อขอพิสูจน์สัญชาติและดำ�เนินการ ตามระเบียบฯ ข้อ ๙๕
๖

กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยมีเหตุ ระเบียบฯ ข้อ ๙๖/๒
จำ�เป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
๑. สถานที่ยื่นคำ�ร้อง
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นที่บิดา มารดา ญาติ
พี่น้อง หรือผู้ปกครองของผู้ขอเพิ่มชื่อ มีภูมิลำ�เนาอยู่
๒. ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ ผู้รับมอบอำ�นาจจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
โดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้ที่ประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร(กรณีผู้ขอ
เพิ่มชื่อยังไม่บรรลุนิติภาวะ) หรือผู้รับมอบอำ�นาจจากที่ผู้ที่ประสงค์ขอเพิ่มชื่อใน
ทะเบียนราษฎร (กรณีผู้ขอเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว)
หมายเหตุ : ผูร้ บั มอบอำ�นาจต้องเป็นญาติพนี่ อ้ งหรือผูป้ กครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของผู้ที่มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อ
๓. หลักฐานประกอบการแจ้ง
(๑) สำ�เนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ของผู้รับมอบอำ�นาจ
(๒) บัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ร้อง (ถ้ามี)
(๓) สูตบิ ตั รทีอ่ อกให้โดยสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย หรือเอกสาร
รับรองการเกิดทีอ่ อกให้โดยหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศซึง่ แปลเป็นภาษาไทย
และผ่านการรับรองคำ�แปลโดยกระทรวงการต่างประเทศไทย
(๔) หนังสือมอบอำ�นาจของบิดา มารดา หรือผูป้ กครองโดยชอบด้วย
กฎหมาย หรือผูท้ ปี่ ระสงค์ขอมีรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรซึง่ บรรลุ
นิติภาวะแล้ว แล้วแต่กรณี ซึ่งควรดำ�เนินการผ่านสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย
(๕) เอกสารที่ราชการออกให้ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการศึกษา
หลักฐานทางทหาร
(๖) พยานบุคคลทีน่ า่ เชือ่ ถือซึง่ สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
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๔. นายทะเบียน
(๑) ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของหลั ก ฐานที่ ผู้ ร้ อ งนำ� มาแสดงรวมถึ ง
คุณสมบัติพร้อมที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำ�นาจว่าเป็นบุคคลที่มี
ภูมิลำ�เนาในเขตสำ�นักทะเบียนที่ยื่นคำ�ร้องหรือไม่
(๒) ตรวจฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย นราษฎรเพื่ อ ตรวจสอบว่ า ผู้ ร้ อ งมี่ ชื่ อ ใน
ทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่
(๓) สอบสวนผูร้ อ้ งเจ้าบ้านและบุคคลทีน่ า่ เชือ่ ถือให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ประวัติความเป็นมาและรายการบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อและความยินยอมให้เพิ่ม
ชื่อรวมทั้งความจำ�เป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
(๔) เมื่อนายทะเบียนพิจารณาอนุญาต ให้บันทึกการอนุญาตไว้ด้านหลัง
ของสูติบัตรหรือเอกสารรับรองการเกิดแล้วแต่กรณีและกำ�หนดเลขประจำ�ตัว
ประชาชนให้เป็นบุคคลประเภท ๕
(๕) เพิม่ ชือ่ บุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้านชัว่ คราว (ท.ร.๑๔) สำ�หรับบุคคล
เดินทางไปต่างประเทศของสำ�นักทะเบียน พร้อมทัง้ หมายเหตุในช่องย้ายเข้ามาจาก
ว่า “คำ�ร้องที.่ ...ลงวันที.่ ...” แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชือ่ และวันเดือนปีก�ำ กับไว้
๗

กรณีบคุ คลอ้างว่าเป็นคนมีสญ
ั ชาติไทยขอเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้านโดยไม่มหี ลัก ระเบียบ ฯ ข้อ ๙๗
ฐานเอกสารมาแสดง
๑. สถานที่ยื่นคำ�ร้อง
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ทีบ่ คุ คลนีน้ มีภมู ลิ �ำ เนาอยู่
๒. ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ
๓. หลักฐานประกอบการแจ้ง
		 (๑) สำ�เนาทะเบียนบ้าน(ท.ร.๑๔) ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ
		 (๒) บัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ร้องขอ (ถ้ามี)
		
(๓) เอกสารที่ราชการออกให้ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการศึกษา
หลักฐานทางทหาร
		
(๔) พยานบุคคลทีน่ า่ เชือ่ ถือซึง่ สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
๔. นายทะเบียน
		 (๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำ�มาแสดง
		 (๒) ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อใน
ทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่
		 (๓) สอบสวนผู้ร้อง เจ้าบ้าน และบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏข้อเท็จ
จริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและรายการบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อและความ
ยินยอมให้เพิ่มในทะเบียนบ้าน (กรณีสอบสวนเจ้าบ้าน)
		 (๔) รวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายอำ�เภอหรือ
ผู้อำ�นวยการเขตพิจารณา (กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อมีอายุตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป)
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(๕) การณีนายอำ�เภอหรือนายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
อนุญาตตามคำ�ร้อง ให้นายทะเบียนเพิม่ ชือ่ บุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔)
กำ�หนดให้เลขประจำ�ตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท ๕ โดยหมายเหตุ ในทะเบียน
บ้านตรงช่องย้ายเข้ามาจาก ว่า “คำ�ร้องที่...ลงวันที่...” แล้วให้นายทะเบียนลง
ลายมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้
(๖) มอบสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐานประกอบการแจ้ง
คืนให้แก่ผู้ร้องพร้อมแนะนำ�ให้ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวประชาชนกรณีผู้ขอเพิ่ม
ชื่อมีอายุตั้งแต่ ๗ ปี บริบูรณ์
(๗) กรณีไม่อนุญาตตามคำ�ร้อง ให้สอบถามผู้ร้องว่าประสงค์จะให้
นายทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติให้เป็นหลักฐานก่อนหรือไม่ ถ้าประสงค์ให้
นายทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ ก) กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชน
เป็นบุคคลประเภท ๐ แต่ถ้าไม่ประสงค์ ให้แจ้งคำ�สั่งดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ร้อง
ทราบภายใน ๓ วันนับแต่วนั ทีม่ คี �ำ สัง่ เพือ่ ให้โต้แย้งหรืออุทธรณ์ค�ำ สัง่ ภายใน ๑๕ วัน
กรณีขอเพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยดูของบุคคล หน่วยงาน ระเบียบ ฯ ข้อ ๙๘
เอกชน ที่อยู่นอกประกาศกระทรวงมหาดไทยออกตามมาตรา ๑๙/๑ แห่ง
พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร
๑. สถานที่ยื่นคำ�ร้อง
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสาํ นักทะเบียนท้องถิน่ ทีบ่ คุ คลนัน้ มีภมู ลิ �ำ เนาอยู่
๒. ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ ผู้อุปการะ หรือหน่วยงานที่อุปการะ
๓. หลักฐานประกอบการแจ้ง
		 (๑) สำ�เนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ
		 (๒) บัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ร้อง (ถ้ามี)
		 (๓) หลักฐานการรับตัวเด็กไว้ในการอุปการะ (ถ้ามี)
		 (๔) หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กที่ขอเพิ่มชื่อ (ถ้ามี) เช่น หลักฐาน
การศึกษา จดหมาย ภาพถ่าย เป็นต้น
		 (๕) พยานบุคคลทีน่ า่ เชือ่ ถือซึง่ สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
๔. นายทะเบียน
		 (๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำ�มาแสดง
		 (๒) ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อใน
ทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่
		
(๓) สอบสวนผูร้ อ้ ง เจ้าบ้านและบุคคลทีน่ า่ เชือ่ ถือให้ปรากฏข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและรายการบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อและความยินยอม
ให้เพิ่มชื่อ ในทะเบียนบ้าน (กรณีสอบสวนเจ้าบ้าน)
		 (๔) รวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายอำ�เภอหรือ
ผู้อำ�นวยการเขตพิจารณา
		 (๕) กรณีนายอำ�เภออนุญาตตามคำ�ร้อง ให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อ
บุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) กำ�หนดให้เลขประจำ�ตัวประชาชนเป็น
บุคคลประเภท ๕ โดยหมายเหตุ ในทะเบียนบ้านตรงช่องย้ายเข้ามาจากว่า “คำ�ร้อง
ที่...ลงวันที่...” แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้

๕๐
ลำ�ดับ
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(๖) มอบสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐานให้แก่ผรู้ อ้ งพร้อม
แนะนำ�ให้ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวประชาชน กรณีผู้ได้รับการเพิ่มชื่อมีอายุ
ตั้งแต่ ๗ ปี บริบูรณ์
(๗) กรณีนายอำ�เภอไม่อนุญาตตามคำ�ร้อง ให้สอบถามผู้ร้องว่าประสงค์
จะให้นายทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติให้เป็นหลักฐานก่อนหรือไม่ ถ้าประสงค์
ให้นายทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘ ก) กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชน
เป็ น บุ ค คลประเภท ๐ แต่ ถ้ า ไม่ ป ระสงค์ ให้ แจ้ ง คำ � สั่ ง ดั ง กล่ า วเป็ น หนั ง สื อ
ให้ผู้ร้องทราบภายใน ๓ วันนับตั้งแต่วันที่มีคำ�สั่ง เพื่อให้โต้แย้งหรืออุทธรณ์คำ�สั่ง
ภายใน ๑๕ วัน
๙

กรณีบุคคลที่ได้มีการลงรายการ “ตายหรือจำ�หน่าย” ในทะเบียนบ้านฉบับที่ ระเบียบ ฯ ข้อ ๙๙
มีเลขประจำ�ตัวประชาชน เนือ่ งจากแจ้งตายผิดคนหรือสำ�คัญผิดในข้อเท็จจริง
ขอเพิ่มชื่อ
๑. สถานที่ยื่นคำ�ร้อง
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้นเคยมีชื่อใน
ทะเบียนบ้านก่อนถูกจำ�หน่าย
๒. ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือที่ผู้ขอเพื่มชื่อ
๓. หลักฐานประกอบการแจ้ง
		 (๑) สำ�เนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ
		 (๒) บัตรประจำ�ประชาชนของผู้ร้อง (ถ้ามี)
		 (๓) ทะเบียนบ้านทีม่ บี นั ทึกรายการตายหรือการจำ�หน่ายของบุคคล
ที่ขอเพิ่มชื่อ
		 (๔) มรณบัตร (กรณีบคุ คลทีถ่ กู จำ�หน่ายตาย) หรือใบรับแจ้งการตาย
		 (๕) เอกสารทีร่ าชการออกให้ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการศึกษา หลักฐาน
ทางทหาร
		 (๖) พยานบุคคลทีห่ น้าเชือ่ ถือซึง่ สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
๔. นายทะเบียน
		 (๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำ�มาแสดง
		 (๒) ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อใน
ทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่
		 (๓) สอบสวนผูร้ อ้ ง เจ้าบ้านและบุคคลทีน่ า่ เชือ่ ถือให้ปรากฏเท็จจริง
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและรายการบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ และสาเหตุที่มี
การแจ้งตาย หรือขอจำ�หน่ายรายการบุคคลของผู้ที่ขอเพิ่มชื่อเพื่อตรวจสอบว่ามี
การแจ้งโดยทุจริตหรือไม่
		 (๔) รวบรวมหลั ก ฐานพร้ อ มความเห็ น เสนอนายอำ � เภอหรื อ
ผู้อำ�นวยการเขตพิจารณา
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(๕) เมื่อ นายอำ�เภอพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้รายงานสำ�นักทะเบียนกลาง
เป็นการเฉพาะรายเพื่อแก้ไขฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรก่อน เมื่อได้รับแจ้ง
จากสำ�นักทะเบียนกลางจึงดำ�เนินการปรับปรุงสำ�เนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน
(ท.ร.๑๔) โดยหมายเหตุในช่องบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการว่า “บุคคลลำ�ดับ
ที่..ยกเลิกการตายหรือการจำ�หน่ายตาย..ตามคำ�ร้องที่...ลงวันที่..”แล้วให้นาย
ทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้
(๖) กรณีจำ�หน่ายตายผิดข้อเท็จจริงโดยใช้หลักฐานมรณบัตรให้นาย
ทะเบียนดำ�เนินการยกเลิกใบมรณบัตรตามระเบียบกำ�หนดไว้
๑๐

๑๐.๑

กรณีคนที่ได้รับสัญชาติไทยตามมารตา ๗ ทวิ หรือโดยการแปลงสัญชาติขอ ระเบียบ ฯ ๑๐๒
สัญชาติไทยตามสามี หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย
๑. สถานที่ยื่นคำ�ร้อง
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ทีบ่ คุ คลนัน้ มีภมู ลิ �ำ เนาอยู่
๒. ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ
๓. หลักฐานประกอบการแจ้ง
		 (๑) สำ�เนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ
		 (๒) บัตรประจำ�ประชาชนของผู้ร้อง (ถ้ามี)
(๓) เอกสารที่ราชการออกให้ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้ได้สัญชาตืไทย (ถ้ามี)
เช่น หนังสือสำ�คัญการแปลงสัญชาติ ประกาศกระทรวงมหาดไทย สำ�เนาคำ�สั่ง
หรือคำ�พิพากษาของศาล เป็นต้น
(๔) หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น บัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทย สำ�เนาทะเบียนบ้าน หรือ ทะเบียนประวัติ ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่หรือ
ใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว หลักฐานทางการศึกษา เป็นต้น
(๕) พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามาถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
๔. นายทะเบียน
กรณีผรู้ อ้ งมีชอื่ และรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) และได้รบั
สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ให้ดำ�เนินการดังนี้
		 (๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง
		 (๒) สอบสวนเจ้าบ้าน และ บุคคลที่ขอเพิ่มชื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยว
กับประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ขอเพิ่มชื่อและบิดา มารดา
		 (๓) เมือ่ นายทะเบียนอนุญาต ให้แก้ไขรายการสัญชาติและเลขประจำ�
ตัวประชาชนในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) โดยกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชนให้ใหม่
เป็นบุคคลประเภท ๘ แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวมีเลขประจำ�ตัวประชาชนบุคคล
ประเภท ๘ อยู่แล้ว ให้แก้ไขเฉพาะรายการสัญชาติ
		 (๔) มอบสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.๑๔) พร้อมด้วยหลักฐาน
ประกอบการแจ้งคืนให้ผู้ร้องและแนะนำ�ให้ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวประชาชน
กรณีผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์

๕๒
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ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

๑๐.๒

กรณีผู้ร้องที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) และได้
สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ หรือโดยการขอคืนหรือขอมีหรือขอถือสัญชาติ
ไทยตามสามี ให้ดำ�เนินการดังนี้
		 (๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง
		 (๒) สอบสวนเจ้าบ้านและบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยว
กับประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ และบิดา มารดา
		 (๓) เมือ่ นายทะเบียนอนุญาต ให้จ�ำ หน่ายชือ่ และรายการบุคคลออก
จากทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) หรือทะเบียนบ้านกลาง (ท.ร.๑๓) แล้วแต่กรณี โดย
ประทับ คำ�ว่า “จำ�หน่าย” หน้ารายการบุคคลและบันทึกในช่องย้ายออกว่า
“คำ�ร้องที่..ลงวันที่..” พร้อมลงลายมือชื่อกำ�กับไว้
		 (๔) กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท ๘ ให้แก่
บุคคลที่ได้รับอนุญาต
		 (๕) ดำ�เนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
(ท.ร.๑๔) หรือทะเบียนบ้านกลาง (ท.ร.๑๔) โดยหมายเหตุในช่องย้ายเข้ามาจาก
ว่า “คำ�ร้องที่..ลงวันที่..” พร้อมลงลายมือชื่อกำ�กับไว้
		 (๖) มอบสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.๑๔) พร้อมด้วย
หลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้แก่ผู้ร้องและแนะนำ�ให้ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัว
ประชาชน กรณีผู้ที่อายุตั้งแต่ ๗ ปี บริบูรณ์

๑๑

หมายเหตุ

คนที่ ไ ด้ สั ญ ชาติ ไ ทยโดยการเกิ ด โดยบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายว่ า ด้ ว ย ระเบียบ ฯ ข้อ ๑๐๓
สัญชาติ ซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่นขอเพิ่มชื่อ
๑. สถานที่ยื่นคำ�ร้อง
		 สำ � นั ก ทะเบี ย นอำ � เภอหรื อ สำ � นั ก ทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ที่ บุ ค คลนั้ น มี
ภูมิลำ�เนาอยู่
๒. ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ
๓. หลักฐานประกอบการแจ้ง
		 (๑) สำ�เนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ
		 (๒) บัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ร้อง (ถ้ามี)
		 (๓) หลักฐานทะเบียนที่มีรายการบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ (ถ้ามี)
เช่น บัญชีสำ�มะโนครัว ทะเบียนสมรส เป็นต้น
		 (๔) เอกสารทะเบียนราษฎร (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓)
ทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘/๑ หรือ ท.ร.๓๘ ข)
		 (๕) เอกสารที่ ร าชการออกให้ (ถ้ า มี ) เช่ น หลั ก ฐานการศึ ก ษา
หลักฐานทางทหาร ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าวของบิดา
และมารดา (กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว)
		
(๖) พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
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๔. นายทะเบียน
		 (๑) เรียกและตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง
		 (๒) สอบสวนเจ้าบ้าน บิดา มารดา (ถ้ามี) ผู้ขอเพิ่มชื่อและบุคคล
ที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้ขอเพิ่มชื่อ
และบิดา มารดา โดยเฉพาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่เกิด และสัญชาติ
		 (๓) เมื่อนายทะเบียนอนุญาต ให้กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชน
เป็นบุคคลประเภท ๕ ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้เพิ่มชื่อ
		 (๔) ดำ � เนิ น การเพิ่ ม ชื่ อ ในทะเบี ย นบ้ า นและสำ � เนาทะเบี ย นบ้ า น
ฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.๑๔) โดยหมายเหตุในช่องย้ายเข้ามาจาก ว่า “คำ�ร้องที่..
ลงวันที่..” แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อกำ�กับไว้
		 (๕) มอบสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.๑๔) พร้อมด้วย
หลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้แก่ผู้ร้อง และแนะนำ�ให้ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัว
ประชาชน กรณีผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปี บริบูรณ์
๑๒

คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อ

กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าวและ เคยมีชื่อใน ระเบียบ ฯ ข้อ ๑๐๐
ทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
๑. สถานที่ยื่นคำ�ร้อง
		 สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ทีบ่ คุ คลนัน้ มีภมู ลิ �ำ เนาอยู่
๒. ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก้เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ
๓. หลักฐานประกอบการยื่นคำ�ร้อง
		 (๑) สำ�เนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ
		 (๒) บัตรประจำ�ตัวของเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
		 (๓) ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าวของ
ผู้ขอเพิ่มชื่อ หรือหนังสือรับรองที่หน่วยงานของรัฐออกให้เพื่อรับรองการได้
รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่
		 (๔) สำ�เนาทะเบียนบ้านที่คนต่างด้าวผู้นั้นเคยมีชื่อปรากฏอยู่ (ถ้ามี)
		 (๕) สำ�เนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) หรือสำ�เนาทะเบียนประวัติ (ถ้ามี)
		 (๖) พยานบุคคลที่หน้าเชื่อถือ
๔. นายทะเบียน
		 (๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำ�มาแสดง
		 (๒) ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อใน
ทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่
		 (๓) สอบสวนผูร้ อ้ งและเจ้าบ้าน ให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ ประวัติ
ความเป็นมาและรายการบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ และความยินยอมให้เพิ่มชื่อใน
ทะเบียนบ้าน (กรณีสอบสวนเจ้าบ้าน)
(๔) รวบรวมหลักฐานและความเห็นเสนอนายอำ�เภอหรือผูอ้ �ำ นวยการเขต
พิจารณา

๕๔
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

หมายเหตุ

		
(๕) เมือ่ นายอำ�เภออนุญาตตามคำ�ร้อง ให้นายทะเบียนเพิม่ ชือ่ บุคคล
ดังกล่าวในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ตามรายการที่ปรากฏใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่หรือ
ใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว กำ�หนดให้เลขประจำ�ตัวประชาชนเป็นบุคคล
ประเภท ๘ โดยหมายเหตุในทะเบียนบ้านตรงช่องย้ายเข้ามาจากว่า “คำ�ร้องที่
...ลงวันที่...” แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้
		 (๖) มอบสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐานประกอบ
การแจ้งคืนให้แก่ผรู้ อ้ งพร้อมแนะนำ�ให้ยนื่ คำ�ขอมีบตั รประจำ�ตัวคนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติ
ไทยกรณีผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๕ ปี บริบูรณ์
๑๓

กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการ ระเบียบ ฯ ข้อ ๑๐๑
ถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔)
๑. สถานที่ยื่นคำ�ร้อง
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ทีบ่ คุ คลนัน้ มีภมู ลิ �ำ เนาอยู่
๒. ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ
๓. หลักฐานประกอบการยื่นคำ�ร้อง
		 (๑) สำ�เนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ของบ้านที่จะเพิ่มชื่อ
		 (๒) บัตรประจำ�ตัวของเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
		 (๓) ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าวของผู้ขอ
เพิม่ ชือ่ หรือหนังสือรับรองทีห่ น่วยงานของรัฐออกให้เพือ่ รับรองการได้รบั อนุญาต
ให้มีถิ่นที่อยู่
		 (๔) สำ�เนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) หรือสำ�เนาทะเบียนประวัติหรือ
บัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ถ้ามี)
		 (๕) พยานบุคคล ได้แก่ เจ้าบ้าน
๔. นายทะเบียน
		 (๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้รับนำ�มาแสดง
		 (๒) ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อใน
ทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่
		 (๓) สอบสวนผูร้ อ้ งและเจ้าบ้านให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกีย่ วกับประวัติ
ความเป็นมาและรายการบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ และความยินยอมให้เพิ่มชื่อใน
ทะเบียนบ้าน (กรณีสอบสวนเจ้าบ้าน)
		 (๔) เมื่อนายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นอนุญาตตาม
คำ�ร้องให้นายทะเบียนเพิม่ ชือ่ บุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ตามรายการ
ที่ปรากฏในใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าวกำ�หนดให้เลข
ประจำ�ตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท ๘ โดยหมายเหตุในทะเบียนบ้านตรงช่อง
ย้ายเข้ามาจาก ว่า “คำ�ร้องที่...ลงวันที่...” แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและ
วันเดือนปีกำ�กับไว้
		 (๕) มอบสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.๑๔) พร้อมหลักฐาน
ประกอบการแจ้งคืนให้แก่ผรู้ อ้ ง และแนะนำ�ให้ยนื่ คำ�ขอมีบตั รประจำ�ตัวคนซึง่ ไม่มี
สัญชาติไทย กรณีบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๕ ปี บริบูรณ์

๕๕
ลำ�ดับ
๑๔

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

หมายเหตุ

กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๕
เป็นกรณีพเิ ศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ รามทัง้ บุตรของบุคคลดังกล่าวทีเ่ กิดในราชอาณาจักร และไม่ได้สญ
ั ชาติ
ไทยมีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อ
๑. สถานที่ยื่นคำ�ร้อง
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ทีบ่ คุ คลนัน้ มีภมู ลิ �ำ เนาอยู่
๒. ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ
๓. หลักฐานประกอบการยื่นคำ�ร้อง
		 (๑) สำ�เนาทะเบียนบ้านของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ
		 (๒) บัตรประจำ�ตัวของเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
		 (๓) หลักฐานทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนประวัติ และบัตรประจำ�ตัว
ของ บิดา มารดา และของผู้ขอเพิ่มชื่อ (ถ้ามี)
		 (๔) หลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี) เช่น ใบอนุญาตทำ�งาน
หลักฐานการศึกษา
		 (๕) พยานบุคคลทีน่ า่ เชือ่ ถือซึง่ สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
๔. นายทะเบียน
		 (๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้รับนำ�มาแสดง
		 (๒) ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อใน
ทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่
		 (๓) สอบสวนผู้ร้องและพยานบุคคล ให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาและรายการบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ สถานที่เกิด สถานะการ
อาศัยอยู่ในประเทศไทยของผู้ขอเพิ่มชื่อและความยินยอมให้เพิ่มชื่อในทะเบียน
บ้าน (กรณีสอบสวนเจ้าบ้าน)
		 (๔) ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูข้ อเพิม่ ชือ่ ว่าเป็นบุคคลทีไ่ ด้รบั ผ่อนผัน
ให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ เป็นกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาไม่
สามารถส่งกลับประเทศต้นทางหรือเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับผ่อนผันให้อาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรได้ไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี หรือไม่ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุม่ ทีร่ ฐั บาลมีนโยบาย
ให้สถานะตามกฎหมาย)
		 (๕) รวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายอำ�เภอหรือผู้อำ�นวย
การเขตพิจารณา
		 (๖) เมื่อนายอำ�เภออนุญาตตามคำ�ร้องให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อบุคคล
ดังกล่าวในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) ตามรายการที่ปรากฏในทะเบียนประวัติหรือ
แบบสำ�รวจ (ถ้ามี) กำ�หนดให้เลขประจำ�ตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท ๖ โดย
หมายเหตุในทะเบียนบ้านตรงช่องย้ายเข้ามาจาก ว่า “คำ�ร้องที่...ลงวันที่...” แล้ว
ให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้
		 (๗) มอบสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐานให้แก่ผู้ร้อง
พร้อมแนะนำ�ให้ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีผู้ที่มีอายุ
ตั้งแต่ ๕ ปี บริบูรณ์

๕๖
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

หมายเหตุ

		
(๘) กรณีนายอำ�เภอแจ้งผลการพิจารณาว่าผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นบุคคลที่
ไม่มคี ณ
ุ สมบัตติ ามทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยประกาศให้จดั ทำ�ทะเบียน
บ้าน (ท.ร.๑๓) ให้นายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทำ�ทะเบียน
ประวัติสำ�หรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ท.ร.๓๘ ก) ให้แก่บุคคลนั้น โดย
กำ�หนดเลขประจำ�ตัวเป็นบุคคลประเภท ๐
๑๕

กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งระยะเวลาการ ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๖
อนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อใน
ทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓)
๑. สถานที่ยื่นคำ�ร้อง
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ทีบ่ คุ คลนัน้ มีภมู ลิ �ำ เนาอยู่
๒. ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ
๓. หลักฐานประกอบการยื่นคำ�ร้อง
		 (๑) สำ�เนาทะเบียนบ้าน ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ
		 (๒) บัตรประจำ�ตัวของเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
		 (๓) หนังสือเดินทางของผูข้ อเพิม่ ชือ่ พร้อมสำ�เนาซึง่ แปลเป็นภาษาไทย
โดยสถาบันที่น่าเชื่อถือ
		 (๔) พยานบุคคล ได้แก่ เจ้าบ้าน
๔. นายทะเบียน
		 (๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้รับนำ�มาแสดง
		 (๒) ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อใน
ทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่
		 (๓) สอบสวนผูร้ อ้ งและเจ้าบ้าน ให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกีย่ วกับประวัติ
ความเป็นมาและรายการบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อรวมทั้งเหตุผลความจำ�เป็นที่ขอ
เพิ่มชื่อ และความยินยอมให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
		 (๔) เมื่อนายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นอนุญาตตาม
คำ�ร้อง ให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) ตาม
รายการทีป่ รากฏในหนังสือเดินทาง กำ�หนดให้เลขประจำ�ตัวประชาชนเป็นบุคคล
ประเภท ๖ โดยหมายเหตุในทะเบียนบ้านตรงช่องย้ายเข้ามาจาก ว่า “คำ�ร้องที่...
ลงวันที่...” แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้
		 (๕) มอบสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐานประกอบ
การแจ้งคืนให้แก่ผู้ร้อง 		

๕๗

เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
เอกสารการทะเบียนราษฎรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นใบรับรองการเกิด การตาย การย้ายที่อยู่ สูติบัตร
ทะเบียนคนเกิด มรณบัตร ทะเบียนคนตาย ทะเบียนบ้าน ทะเบียนประวัติ หรือเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำ�ตัว
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ถ้ามีการบันทึกหรือลงรายการใด ๆ ไว้ไม่ถูกต้องไม่ตรงตามความเป็นจริง โดยความ
ผิดพลาดนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทำ�ทุจริต แจ้งข้อความอันเป็นเท็จโดยเจตนาปกปิดหรือปิดบังข้อเท็จจริง เพื่อ
ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง นายทะเบียนสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเอกสารดังกล่าวให้ถูกต้องได้
อย่างไรก็ตาม สำ�หรับการแก้ไขเอกสารการทะเบียนราษฎรบางประเภทมีขอ้ จำ�กัดว่าไม่อาจนำ�ข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเติมภายหลังการจัดทำ�เอกสารดังกล่าวมาเป็นหลักฐานในการแก้ไขได้
เช่น การแก้ไขรายการชื่อบิดา มารดา หรือชื่อเด็กในสูติบัตรอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนชื่อ หรือแก้ไขรายการ
สัญชาติของมารดาในสูติบัตรของบุตรเนื่องจากได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทยภายหลังบุตรเกิด เป็นต้น

กฎหมาย ระเบียนที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
๒. ระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. พระราชบัญญัติคำ�นำ�หน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑

๕๘
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
เอกสารการทะเบียนราษฎรที่สามารถขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการได้คือ
๑. ทะเบียนบ้าน สำ�เนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านกลาง ทะเบียนประวัติ
๒. สูติบัตร และทะเบียนคนเกิด
๓. มรณบัตร และทะเบียนคนตาย
๔. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่
๕. อื่นๆ เช่น รายการบัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่สัญชาติไทย
สถานที่ยื่นคำ�ร้อง
๑. กรณีขอแก้ไขรายการในสูตบิ ตั ร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน สำ�เนาทะเบียนบ้าน
ทะเบียนบ้านกลาง และทะเบียนประวัติ
- ให้ยื่นคำ�ร้องที่สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ หรือ สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่
ที่ผู้ร้องมีชื่ออยู่ในทะเบียน และทะเบียนประวัติ
๒. กรณีขอแก้ไขรายการในทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย และใบแจ้ง
การย้ายที่อยู่
- ให้ยื่นคำ�ร้องที่สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ หรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่
ที่จัดทำ�ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย หรือใบแจ้งการย้ายที่อยู่
ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่
๑. กรณีขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่
เจ้าบ้านหรือเจ้าของรายการทีข่ อแก้ไข หรือบิดามารดา (กรณีเจ้าของรายการทีข่ อ
แก้ไขยังไม่บรรลุนิติภาวะ) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว
๒. กรณีขอแก้ไขรายการในสูติบัตร หรือทะเบียนคนเกิด ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่
เจ้าของรายการที่ขอแก้ไข หรือบิดามารดา (กรณีเจ้าของรายการยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว
๓. กรณีขอแก้ไขรายการในมรณบัตรหรือทะเบียนคนตาย ผูย้ นื่ คำ�ร้อง ได้แก่ บิดา
มารดา ญาติพี่น้อง หรือผู้ที่มีนิติสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิต
หลักฐานที่ใช้อ้างในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารการทะเบียน
ราษฎร
ได้แก่ เอกสารที่ทางราชการออกให้ไม่ว่าเอกสารนั้นจะจัดทำ�ขึ้นก่อนหรือ
หลังการจัดทำ�เอกสารทะเบียนราษฎรนั้น ๆ แต่ควรเป็นเอกสารที่มีความเกี่ยวข้อง
กันสามารถอ้างอิงถึงกันได้ เช่น สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับปี ๒๔๙๙ ฉบับปี ๒๕๑๕
หรือ ฉบับปี ๒๕๒๖ ใบสำ�คัญการเปลี่ยนชื่อตัว หลักฐานการรับราชการทหาร
เป็นต้น

หมายเหตุ

๕๙
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

ผู้มีอำ�นาจอนุมัติ

หมายเหตุ

๑. กรณีแก้ไขรายการ ซึ่งมิใช่รายการสัญชาติ ได้แก่
ระเบียบฯ ข้อ ๑๑๕
๑.๑ นายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
-กรณีมีหลักฐานเอกสารราชการมาแสดง
๑.๒ นายอำ�เภอ
-กรณีที่ไม่มีหลักฐานเอกสารราชการมาแสดงต้องสอบสวนพยาน บุคคล
๒. กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ ได้แก่
ระเบียบ ฯ ข้อ ๑๑๕/๑
๒.๑ นายอำ�เภอ
-กรณีแก้ไขรายการของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่น หรือไม่มีสัญชาติ
เป็นสัญชาติไทย
๒.๒ นายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
-กรณีแก้ไขรายการของบิดามารดาของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่น
หรือไม่มีสัญชาติเป็นสัญชาติไทย เนื่องจากคัดลอกรายการผิดพลาดหรือบิดา
มารดา ได้สัญชาติไทยหรือได้แปลงสัญชาติเป็นไทย
-กรณีแก้ไขรายการสัญชาติจากสัญชาติไทย หรือจากไม่มีสัญชาติหรือ
จากสัญชาติอื่น เป็นสัญชาติอื่น เนื่องจากการคัดลอกรายการผิดพลาดหรือลง
รายการผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือการเสียสัญชาติไทย
วิธีปฏิบัติ
๑.เมื่ อ นายทะเบี ย นอำ � เภอหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ คำ � ร้ อ งขอแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรให้ดำ�เนินการดังนี้
๑.๑ เรียกและตรวจหลักฐานของผูแ้ จ้ง ได้แก่ สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
บัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้แจ้ง เอกสารที่ทางราชการออกให้ที่จะใช้อ้างอิง
เป็นหลักฐานในการขอแก้ไขรายการ
๑.๒ กรณีไม่มหี ลักฐานเอกสารทีท่ างราชการออกให้แสดง ให้สอบสวนเจ้าบ้าน
และพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ
๑.๓ แก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการทีไ่ ม่ถกู ต้องในเอกสารการทะเบียนราษฎร และ
ฐานข้อมูลตามความประสงค์ของผู้แจ้ง โดยใช้ ท.ร.๙๗ ก
๑.๔ มอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องคืนให้ผู้แจ้ง
๑.๕ ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

๖๐
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
๒. การแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรให้ใช้วธิ ี ขีดฆ่าคำ�
หรือข้อความเดิม แล้วเขียนคำ�หรือข้อความที่ถูกต้องแทนด้วยหมึกสีแดง และให้
นายทะเบียนลงลายมือชื่อ และวันเดือนปีกำ�กันไว้ โดยห้ามมิให้ใช้วิธีลบ ขูด หรือ
ทำ�ด้วยประการใดให้ข้อความลบเลือนไป
๓. กรณีแก้ไขรายการในสูติบัตรและมรณบัตร หากสูติบัตรหรือมรณบัตร ที่ขอ
แก้ไข ออกให้โดยสำ�นักทะเบียนอื่น ให้ทำ�หนังสือแจ้งสำ�นักทะเบียนนั้น เพือ่ แก้ไข
เปลี่ยนแปลงทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคนตายให้ถูกต้องตรงกันด้วย
๔. กรณีแก้ไขรายการในใบแจ้งย้ายที่อยู่ ถ้าเป็นรายการวันเดือนปีเกิด
หรือ
สัญชาติ ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารดังกล่าว แต่ให้ใช้วิธียกเลิก
เอกสารเดิมแล้วออกเอกสารให้ใหม่
๕. กรณีนายทะเบียนพบว่ามีบุคคลในทะเบียนบ้านที่มีอายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์
ให้แก้ไขรายการคำ�นำ�หน้าชือ่ บุคคลนัน้ ใน ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านจาก เด็กชาย
หรือเด็กหญิง เป็นนาย หรือนางสาว แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องให้ผู้เกี่ยวข้องยื่น
คำ�ร้อง

หมายเหตุ
ระเบียบฯ ข้อ ๑๒๑

ระเบียบฯ ข้อ ๑๑๖

ระเบียบฯ ข้อ ๗๖
ข้อ ๑๑๘
ระเบียบ ฯ ข้อ ๑๒๐
พ.ร.บ. คำ�นำ�หน้านามหญิง
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔

๖๑

การจำ�หน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน
เนือ่ งจากการจัดทำ�เอกสารทะเบียนบ้านของประเทศไทยมีประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการมาเป็นเวลานานตัง้ แต่
ก่ อ นปี พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยการสำ � รวจจั ด ทำ � บั ญ ชี สำ � มะโนครั ว แล้ ว นำ � ข้ อ มู ล มาบั น ทึ ก จั ด ทำ � ทะเบี ย นบ้ า น
ต่อมาได้มกี ารปรับเปลีย่ นแบบพิมพ์ทะเบียนบ้านใหม่เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยการคัดลอกรายการบุคคลจากทะเบียน
บ้านฉบับเดิม จนกระทัง่ มีการนำ�ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดพิมพ์ทะเบียนบ้านทีส่ �ำ นักทะเบียนกลางเมือ่ ปี
พ.ศ. ๒๕๓๑ แล้วพัฒนาไปสู่ระบบออนไลน์เริ่มพิมพ์ทะเบียนบ้านแบบสมุดพกที่สำ�นักทะเบียนต่าง ๆ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา ซึ่งการดำ�เนินการตั้งแต่อดีตจนถึงช่วงระยะเวลาก่อนที่จะมีระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
ครอบคลุมทุกสำ�นักทะเบียนทัว่ ประเทศ มีปญ
ั หาเรือ่ งระบบการตรวจสอบข้อมูลรายการบุคคลไม่มปี ระสิทธิภาพ
ทำ�ให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดหลายประการ เช่น บุคคลมีชื่อซํ้าซ้อนในทะเบียนบ้านมากกว่า ๑ รายการ มีการเพิ่ม
ชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐ ได้ก�ำ หนดหลักการและแนวทางปฏิบตั ริ วมถึงการให้อ�ำ นาจนายทะเบียนเกีย่ ว
กับการตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกเพิกถอนและจำ�หน่ายรายการที่ไม่ถูกต้อง
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. กฎกระทรวงกำ�หนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจ้งข้อเท็จจริงการอุทธรณ์
และพิจารณาอุทธรณ์คำ�สั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑
๓.ระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๖๒
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

หมายเหตุ

การจำ�หน่ายรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน มีหลายกรณี ได้แก่
กรณีบุคคลมีชื่อในทะเบียนบ้านเกินกว่า ๑ แห่ง
กรณีบุคคลมีชื่อในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ
กรณีตายแต่ยังไม่ได้จำ�หน่ายตาย
กรณีบุคคลสาบสูบ
กรณีบุคคลสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าวตาย
ในต่างประเทศ
๑.

กรณีผู้มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเกินกว่า ๑ แห่ง
กรณีผู้มีชื่อซํ้าอยู่ในเขตสำ�นักทะเบียนเดียวกัน
สถานที่ยื่นคำ�ร้อง
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้าน
ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอำ�นาจหรือบุคคลที่มีชื่อซํ้า
หลักฐานประกอบการยื่นคำ�ร้อง
		 ๑. สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีรายการบุคคลซํ้ากัน
		 ๒. บัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้แจ้งหรือของเจ้าบ้าน
นายทะเบียน
		 ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำ�มาแสดง
		 ๒. สอบสวนเจ้าบ้านหรือคนที่มีชื่อซํ้า โดยให้ยืนยันที่อยู่แน่นอน
เพียงแห่งเดียว
๓. จำ�หน่ายชือ่ และรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านและสำ�เนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้อาศัยอยู่ตามแบบพิมพ์ ท.ร.๙๗ ก. โดยให้
ประทับคำ�ว่า “จำ�หน่าย” ด้วยสีนํ้าเงินหน้ารายการบุคคลและให้หมายเหตุใน
ช่องย้ายออกไปที่ในทะเบียนบ้านว่า “ชื่อซํ้าตามคำ�ร้องที่ ลงวันที่” แล้วให้
นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้
๔. มอบสำ�เนาทะเบียนบ้านพร้อมหลักฐานให้แก่ผู้ร้องต่อไป

กรณีผู้มีชื่อซํ้าอยู่ต่างสำ�นักทะเบียน

สถานที่ยื่นคำ�ร้อง
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ทีบ่ คุ คลนัน้ มีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้าน
แห่งใดแห่งหนึ่ง
ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอำ�นาจหรือบุคคลมีชื่อซํ้า
หลักฐานประกอบการยื่นคำ�ร้อง
		 ๑. สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีรายการบุคคลซํ้ากัน
		 ๒. บัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้แจ้งหรือของเจ้าบ้าน

ระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง
ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๐๙

๖๓
ลำ�ดับ

๒

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
นายทะเบียน
๑. ถ้าได้รับแจ้งจากสำ�นักทะเบียนที่บุคคลดังกล่าวมีชื่ออยู่ให้จำ�หน่าย
รายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านที่มีชื่อซํ้า พร้อมทั้งแจ้งเจ้าบ้าน
ให้นำ�สำ�เนาทะเบียนบ้านมาดำ�เนินการจำ�หน่ายให้ถูกต้อง
๒. ถ้าบุคคลที่มีชื่อซํ้านำ�หลักฐานมาแสดงเพื่อขอให้จำ�หน่ายชื่อและรายการ
บุคคลออกจากทะเบียนบ้าน ให้สอบสวนบุคคลดังกล่าวเพื่อยืนยันที่อยู่
แน่นอน
๓. จำ�หน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านและสำ�เนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้านที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้อาศัย โดยให้ประทับคำ�ว่า 		
“จำ�หน่าย”ด้วยสีนํ้าเงินหน้ารายการบุคคลและให้หมายเหตุในช่อง
ย้ายออกไปที่ในทะเบียนบ้านว่า “จำ�หน่ายชื่อซํ้าตามหนังสือที่.....ลงวันที่
หรือคำ�ร้องที่..... ลงวันที่......” แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวัน
เดือนปีกำ�กับไว้
๔. มอบทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและหลักฐานให้ผู้ร้องต่อไป
กรณีที่ได้รับแจ้งจากสำ�นักทะเบียนกลาง
๑. ถ้าบุคคลที่มีชื่อซํ้า มีชื่อซํ้าอยู่ในเขตสำ�นักทะเบียนเดียวกันให้ดำ�เนินการ
เช่นเดียวกับกรณีผู้มีชื่อซํ้าในเขตสำ�นักทะเบียนเดียวกัน
๒. ถ้าบุคคลที่มีชื่อซํ้า มีชื่ออยู่ต่างสำ�นักทะเบียนให้แจ้งเจ้าบ้านหรือบุคคล
ที่มีชื่อซํ้าเพื่อมาให้ถ้อยคำ�ยืนยันที่อยู่ที่แน่นอนและดำ�เนินการ		
จำ�หน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเช่นเดียวกับกรณีผู้มีชื่อซํ้า
ในเขตสำ�นักทะเบียนเดียวกัน
กรณีบุคคลมีชื่อในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ
กรณีสำ�นักทะเบียนพบเหตุ
นายทะเบียน
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
(ท.ร.๑๔ หรือ ท.ร.๑๓) ของบุคคลใดเป็นการดำ�เนินการโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำ�พรางข้อเท็จจริง หรือรายการข้อความผิดจาก
ความเป็นจริงให้ดำ�เนินการดังนี้
๑. สอบสวนพยานบุคคลและพยานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการมีชื่อ
		 ในทะเบียนบ้านของบุคคลดังกล่าว
๒. รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร้อมความเห็นเสนอนายอำ�เภอพิจารณา
๓. เมื่อได้รับแจ้งความเห็นจากนายอำ�เภอว่ามีการดำ�เนินการโดยไม่ถูกต้อง
		 ให้นายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น สั่งระงับการเคลื่อนไหว
		 รายการทะเบียนราษฎรของบุคคลนั้นไว้ก่อน
๔. แจ้งคำ�สั่งระงับการเคลื่อนไหวรายการทะเบียนราษฎรให้เจ้าของรายการ
		 บุคคลดังกล่าวทราบภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่มีคำ�สั่ง เพื่อให้มีโอกาส
		 โต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำ�สั่ง

หมายเหตุ

ระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง
ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
(รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๑๑๐

๖๔
ลำ�ดับ

๓

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
๕. กรณีนายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดำ�เนินการตาม ข้อ ๔
แล้ ว มี คำ � สั่ ง จำ � หน่ า ยรายการทะเบี ย นหรื อ คำ � สั่ ง เพิ ก ถอนหลั ก ฐานทะเบี ย น
ที่ มี ก ารดำ � เนิ น โดยไม่ ถู ก ต้ อ งให้ ห มายเหตุ ก ารจำ � หน่ า ยรายการบุ ค คลใน
ทะเบี ย นบ้ า นและสำ � เนาทะเบี ย นบ้ า นฉบั บ เจ้ า บ้ า นในช่ อ งย้ า ยออกไปที่ ว่ า
“จำ�หน่ายตามคำ�ร้องที่ ลงวันที่” หรือ “หนังสือที่ ลงวันที่” แล้วลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปีกำ�กับไว้
๖. แจ้งคำ�สัง่ การจำ�หน่ายรายการบุคคลให้เจ้าของรายการทีถ่ กู จำ�หน่ายทราบ
ภายใน ๗ วัน เพื่อเปิดโอกาสให้อุทธรณ์คำ�สั่งของนายทะเบียนได้ภายใน ๑๕ วัน
ถ้านายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก
พยานหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคลใดมีการกระทำ�ความผิดตามกฎหมาย
เช่น การปลอมหรือใช้เอกสารปลอม เป็นต้น หรือแอบอ้างใช้ชอื่ และรายการบุคคล
อื่นให้ดำ�เนินการดังนี้
๑. จำ�หน่ายรายการทะเบียนหรือเพิกถอนหลักฐานทะเบียนทีม่ กี ารทุจริตแล้ว
ให้หมายเหตุการจำ�หน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้านและสำ�เนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้านในช่องย้ายออกไปที่ ว่า “จำ�หน่ายตามคำ�ร้องที่ ลงวันที่ หรือหนังสือที่
ลงวันที่” แล้วลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้
๒. ถ้าเป็นกรณีการแอบอ้างใช้ชื่อและรายการบุคคลของผู้อื่นให้นายทะเบียน
ดำ�เนินการเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงรายการทะเบียนให้แก่เจ้าของรายการบุคคลที่
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
๓. แจ้งคำ�สั่งการจำ�หน่ายรายการทะเบียนหรือเพิกถอนหลักฐานทะเบียน
ให้คู่กรณีทราบเป็นหนังสือภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีคำ�สั่งโดยให้ระบุเหตุผลซึ่ง
อย่างน้อยประกอบด้วยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อ
สนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ สิทธิในการอุทธรณ์ การยื่นคำ�อุทธรณ์ และระยะเวลา
อุทธรณ์ไว้ด้วย

กรณีได้รับแจ้งจากสำ�นักทะเบียนกลางให้จำ�หน่ายรายการบุคคล

หมายเหตุ

ระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง
นายทะเบียน
ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียน
เมือ่ นายทะเบียนได้รบั แจ้งจากสำ�นักทะเบียนกลางว่าการมีชอื่ และรายการ ใน ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
ทะเบียนบ้านของบุคคลใดเป็นการดำ�เนินการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ (รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง
หรือโดยอำ�พรางข้อเท็จจริง ให้ดำ�เนินการดังนี้
ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๑)
๑. ให้จำ�หน่ายรายการทะเบียนบ้านหรือเพิกถอนหลักฐานทะเบียนที่มีการ ข้อ ๑๑๐/๑
ดำ�เนินการไม่ถูกต้องออกจากทะเบียนบ้านตามรายการที่ได้รับแจ้ง พร้อมทั้ง
แจ้งเจ้าบ้านให้น�ำ สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาดำ�เนินการจำ�หน่ายรายการ
ให้ถูกต้องตรงกัน โดยให้หมายเหตุจำ�หน่ายรายการบุคคลในช่องย้ายออกไปที่ว่า
“จำ�หน่ายตามหนังสือที่ ลงวันที่” แล้วลงลายมือและวันเดือนปีกำ�กับไว้

๖๕
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

หมายเหตุ

๒. แจ้งคำ�สั่งการจำ�หน่ายรายการทะเบียนหรือเพิกถอนหลักฐานทะเบียน
ให้คู่กรณีทราบเป็นหนังสือภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีคำ�สั่ง โดยให้ระบุเหตุผล
ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่อ้างอิงข้อพิจารณาและ
ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ สิทธิในการอุทธรณ์ การยื่นคำ�อุทธรณ์และระยะ
เวลาอุทธรณ์ไว้ด้วย (ให้อุทธรณ์ต่อผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง)
๓. รายการการจำ�หน่ายตาม ท.ร.๙๗ ก
กรณีบุคคลตามรายการที่ได้รับแจ้งจากสำ�นักทะเบียนกลางได้แจ้งย้ายออก
ไปมีชอื่ และรายการบุคคลในทะเบียนบ้านในเขตสำ�นักทะเบียนอืน่ ให้นายทะเบียน
อำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นส่งสำ�เนาหนังสือของสำ�นักทะเบียนกลางไปยังสำ�นัก
ทะเบียนที่บุคคลนั้นย้ายเข้าไปอยู่เพื่อดำ�เนินการตามข้อ ๑,๒ และ ๓

๔

กรณีบุคคลในทะเบียนบ้านตายแต่ยังไม่ได้จำ�หน่ายชื่อและรายการบุคคล ระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง
ออกจากทะเบียนบ้าน
ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียน
สถานที่ยื่นคำ�ร้อง
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ใน ข้อ ๑๑๑
ทะเบียนบ้าน
ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
หลักฐานประกอบการยื่นคำ�ร้อง
๑. สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ปรากฏชื่อคนตาย
๒. บัตรประจำ�ตัวประชาชนเจ้าบ้าน
๓. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ตาย (ถ้ามี)
๔. หนังสือมอบหมายและบัตรประจำ�ตัวประชาชนผู้ได้รบั มอบหมาย (ถ้ามี)
นายทะเบียน
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำ�มาแสดง
๒. สอบสวนเจ้าบ้านและบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่ยัง
ปรากฏชื่อและรายการคนตายในทะเบียนบ้านรวมถึงสาเหตุการตาย
๓. จำ�หน่ายชือ่ และรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านและสำ�เนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้าน โดยหมายเหตุในช่องย้ายออกไปที่ ว่า “จำ�หน่ายตามคำ�ร้องที่
ลงวันที่” แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้
๔. มอบสำ�เนาทะเบียนบ้านพร้อมหลักฐานให้แก่ผู้ร้อง

๖๖
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

๕

กรณีมีคำ�สั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

๖

กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว
ตายในต่างประเทศ

หมายเหตุ

ระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง
สถานที่ยื่นคำ�ร้อง
ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียน
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ทีบ่ คุ คลนัน้ มีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้าน ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
ข้อ ๑๑๑/๑
หลักฐานประกอบการยื่นคำ�ร้อง
๑. สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ปรากฏชื่อคนสาบสูญ
๒. บัตรประจำ�ตัวประชาชนเจ้าบ้าน
๓. สำ�เนาคำ�สั่งศาล
๔. หนังสือมอบหมายและบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมาย (ถ้ามี)
นายทะเบียน
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำ�มาแสดง
๒. สอบสวนเจ้าบ้านและบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การสาบสูญ
๓. จำ�หน่ายชือ่ และรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านและสำ�เนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้าน โดยหมายเหตุในช่องย้ายออกไปที่ ว่า “จำ�หน่ายตามคำ�ร้องที่ ลงวันที”่
แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้
๔. มอบสำ�เนาทะเบียนบ้านพร้อมหลักฐานให้แก่ผู้ร้อง

สถานที่ยื่นคำ�ร้อง
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ทีผ่ ตู้ ายมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้าน
ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
หลักฐานประกอบการยื่นคำ�ร้อง
๑. หลักฐานการจดทะเบียนคนตาย (มรณบัตร) หรือ
๒. หลักฐานการตายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ซึ่งได้แปลและรับรอง
ถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศ
๓. บัตรประจำ�ตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
๔. สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ปรากฏชื่อคนตาย
๕. หนังสือมอบหมายและบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(ถ้ามี)
นายทะเบียน
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำ�มาแสดง
๒. จำ�หน่ายชื่อและรายการคนตายในทะเบียนบ้านและสำ�เนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้านโดยประทับคำ�ว่า “ตาย” สีแดง ไว้หน้ารายการคนตาย พร้อมทั้ง
หมายเหตุในช่องย้ายออกไปที่ว่า คำ�ร้องที่ ลงวันที่ แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปีกำ�กับไว้
๓. มอบสำ�เนาทะเบียนบ้านพร้อมหลักฐานให้แก่ผู้ร้อง

ระเบียบฯ ข้อ ๑๑๒

๗๒

การมีชื่อในทะเบียนบ้านโดยการเปลี่ยนแปลงสถานะตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๓ บรรดาบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกถอนสัญชาติไทยตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ข้อ ๑ และผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ข้อ ๒ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่พระราช
บัญญัตินี้ใช้บังคับและไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่ง
แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ้าบุคคลผูน้ นั้ อาศัยอยูจ่ ริงในราชอาณาจักรไทย
ติดต่อกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และเป็นผู้มีความประพฤติดีหรือทำ�คุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือ
ประเทศไทยให้ได้สัญชาติไทยตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมีคำ�สั่งอันมีผลให้เป็นผู้มี
สัญชาติไทยแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมือ่ พ้นกำ�หนดเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับให้ผมู้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามวรรคหนึง่ ยืน่ คำ�ขอลง
รายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎรต่อนายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่า
ด้วยการททะเบียนราษฎรแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลำ�เนาในปัจจุบัน
ผู้มีสิทธิขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านสามารถแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ ๑ เป็นกลุ่มบุคคลที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๕ โดยมีพ่อและแม่เป็นคน
ต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวหรือได้รับผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษหรือเข้ามาอยู่
ในประเทศไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย บุคคลกลุม่ นีส้ ว่ นใหญ่จะมีพอ่ และแม่เป็นคนต่างด้าวทีเ่ กิดนอกประเทศไทย
และเป็นผู้ที่เคยมีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดนมาก่อนแต่ถูกถอนสัญชาติไทย
กลุม่ ที่ ๒ เป็นกลุม่ บุคคลทีเ่ กิดในประเทศตัง้ แต่วนั ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๕ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
โดยมีพอ่ และแม่เป็นคนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาอาศัยในประเทศไทยเป็นการชัว่ คราวหรือได้รบั ผ่อนผันให้อยูไ่ ด้เป็นกรณี
พิเศษ หรือเข้ามาอยูใ่ นประเทศไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย บุคคลกลุม่ นีส้ ว่ นใหญ่จะมีพอ่ และแม่เป็นคนต่างด้าว
ที่เกิดนอกประเทศไทย เช่นเดียวกับกลุ่มที่ ๑ แต่จะแตกต่างกันตรงที่ไม่เคยมีสัญชาติไทยก่อนเลยตั้งแต่เกิด
กลุ่มที่ ๓ เป็นบุตรของบุคคลที่ ๑ หรือกลุ่มที่ ๒ ที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
บุคคลกลุ่มนี้จะต้องมีพ่อแม่เป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยและไม่เคยได้สัญชาติไทยตั้งแต่เกิดเนื่องจากผลของ
มาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
นอกจากนั้นบุคคลดังกล่าวจะต้องมีเอกสารการทะเบียนราษฎรมีภูมิลำ�เนาอาศัยอยู่จริงในประเทศไทย
และมีความประพฤติดีหรือทำ�คุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศซึ่งเป็นคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำ�หนด

๗๓
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติสัญชาติ
๑. ผู้ยื่นคำ�ร้อง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑) กรณีผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์
มาตรา ๒๓
ขึ้นไปให้ยื่นคำ�ขอด้วยตนเอง
(๒) กรณีผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี ให้บิดามารดา
หรือผู้ปกครองยื่นคำ�ขอแทน
๒. สำ�นักทะเบียนที่ยื่นคำ�ขอ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นบุคคลนั้นมีภูมิลำ�เนาอยู่
ตามทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ
๓. หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยืนคำ�ขอ
(๑) สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. ๒๐/๑) หรือหนังสือรับรอง
สถานที่เกิดของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
(๒) ทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔ หรือ ท.ร. ๑๓) หรือทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘/๑
ท.ร. ๓๘ ก หรือ ท.ร. ๓๘ ข)
(๓) หลักฐานแสดงว่าบิดาหรือมารดาเป็นผู้เกิดในประเทศไทย
(กรณีผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยเกิดระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)
(๔) รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้วจำ�นวน ๑ รูป
(๕) บัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ถ้ามี)
(๖) ใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)
(๗) เอกสารที่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ออกให้เพื่อรับรองความประพฤติ
หรือการทำ�คุณประโยชน์ให้กับสังคม (ถ้ามี)
(๘) หลักฐานเอกสารที่แสดงว่าผู้ขอมีความประพฤติดีหรือทำ�
คุณประโยชน์ให้กับสังคม (ถ้ามี) เช่นหนังสือรับรองของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น
(๙) พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถให้การรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้

๗๔
ลำ�ดับ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

หมายเหตุ

๑. นายทะเบียน							
พระราชบัญญัติสัญชาติ
(๑) รับคำ�ขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านพร้อมด้วยพยานหลักฐาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
ของผู้ขอ
มาตรา ๒๓
(๒) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ขอนำ�มาแสดง
(๓) ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ขอมีชื่อในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรหรือ ไม่เป็นบุคคลที่ถูกจำ�หน่ายรายการทะเบียนราษฎรหรือไม่
(๔) สอบสวนผู้ขอและพยานบุคคลให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของผู้ขอ สถานะการอาศัยอยู่ในประเทศไทย และความประพฤติของผู้ขอ
รวมถึงผลงานการทำ�คุณประโยชน์ให้กับสังคมของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
(๕) รวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายอำ�เภอหรือผู้อำ�นวยการเขต
พิจารณา
(๖) เมื่อนายอำ�เภออนุญาตตามคำ�ขอให้นายทะเบียนสำ�เนาคำ�ขอลงรายการ
สัญชาติไทยของผู้ขอเพื่อเก็บรวบรวมเรื่องไว้กับหลักฐานประกอบคำ�ขอดังกล่าว
ส่วนคำ�ขอฉบับจริง (ต้นฉบับ) ให้ส่งไปยังสำ�นักทะเบียนกลางเพื่อตรวจสอบและ
กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชนให้เป็นเลข ๑๓ หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข ๘ และเลข
ในหลักที่ ๖ และหลักที่ ๗ จะเป็นเลข ๗๓
(๗) เมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งการกำ�หนดเลข ๑๓ หลัก ตาม (๖) แล้วให้
จำ�หน่ายรายการบุคคลและเลขประจำ�ตัวประชาชนเดิมของผูข้ อ และเพิม่ ชือ่ บุคคล
ดังกล่าว ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) โดยหมายเหตุวา่ “บุคคลลำ�ดับที.่ .ได้สญ
ั ชาติไทย
โดยมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑” แล้วลง
ลายมือชื่อนายทะเบียนพร้อมวัน เดือน ปี กำ�กับไว้
(๘) มอบสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านให้แก่ผู้ขอพร้อมแนะนำ�ให้ยื่น
คำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวประชาชนสำ�หรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์

