


 
คูมือการปฏิบัติงาน เร่ือง แนวทางการสอบสวนบุคคล (ดานทะเบียนราษฎร) 
 

งานทะเบยีน 
 

ความหมาย “ทะเบียน” บัญชีจดลักษณะจำนวนคน จำนวนสัตวหรือจำนวนส่ิงของตลอดจนการงานตาง ๆ ท่ีรัฐ
บันทึกไวเปนหลักฐานเกี่ยวกับประชาชนพลเมือง 
(ขอมูลอางอิง : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน) 

การทะเบยีนราษฎร 
 
หมายความวา “งานทะเบียนตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 รวมท้ังการจัดเก็บขอมูล

ทะเบียนประวัติ อาทิเชน 
1. ทะเบียนบาน 
2. ทะเบียนคนเกิด 
3. ทะเบียนคนตาย 
4. การยายท่ีอยู 
5. การเพิ่มช่ือและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน 
6. การจำหนายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน 
7. การแกไขเปล่ียนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร 
8. การขอตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร 
 

งานทะเบยีนทีเ่ก่ียวของกับการสอบสวน 
 

1. การยายท่ีอยู (กรณีบุคคลมีช่ืออยูในทะเบียนบานกลาง) 
2. การเพิ่มช่ือและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน 
3. การจำหนายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน 
4. การแกไขเปล่ียนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร 
 

การสอบสวน 
 

 เปนกระบวนการคนหาความจริงอยางหนึ่งท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีตองการแสวงหาความจริง โดยสวนมากจะใชวิธี
สอบสวนหรือสอบถามจากผูรูซึ่งผูรูหรือผูท่ีจะใหเรารับรูวาความจริงคืออะไร มีความเปนมาอยางไร มีใครเกี่ยวของและผูเกี่ยว 
ของอยูในฐานะอะไร 

การสอบสวน หมายความรวมถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนิน การท้ังหลาย เพื่อจะทราบขอเท็จจริง
หรือพิสูจนความจริงในเรื่องนั้น ๆ วามีมูลความจริงประการใด 

 
 

ขอเท็จจริง 
 
          ไดแก ขออางท่ีบุคคลอางถึง ซึ่งอาจเปนความจริงหรือความเท็จจนกวาจะสรุปไดวาเรื่องใดเปนเรื่องจริงเรื่องใดเปน
เรื่องเท็จ 
 
 
 
 



 

บุคคลนาเชื่อถือ 
 

(1)    ทายาทโดยธรรม เชน บิดา-มารดา, บุตร, คูสมรส ฯลฯ 
(2)    ญาติพี่นอง ลุง ปา นา อา ฯลฯ 
(3)    เจาบาน 
(4)    ผูนำชุมชน/ขาราชการท่ีรูจัก 
(5)    ผูรูเห็นการเกิด-การตาย 
(6)    เพื่อนบานคนสนิท/ขางเคียง 
(7)    ผูเกี่ยวของอื่น ๆ  

 

ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ 
 
          1. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2534 
          2. ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534  
              (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ.2551) 
 
 

การแจงการยายที่อยู 
 
          เมื่อผูท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนบานยายออกจากบานท่ีตนมีช่ือยู ไมวาจะไปประกอบอาชีพหรือยายภูมิลำเนาไปอยูท่ีอื่น 
จะตองแจงยายออกตอนายทะเบียนผูรับแจงภายใน 15 วัน นับแตวันท่ียายออกจากบานหรือเมื่อมีคนยายเขามาอยูในบาน ผูมี
หนาท่ีแจงก็จะตองแจงการยายท่ีเขาตอนายทะเบียนผูรับแจงภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูนั้นเขามาอยูในบาน 
          นอกจากนี้ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกแกผูท่ีจะยายเขาอยูในบาน ซึ่งอยูตางทองท่ีกับบานท่ีผูนั้นมีช่ืออยูใน
ทะเบียนบาน ผูยายท่ีอยูสามารถยื่นคำรองขอแจงการยายออกและยายเขาในคราวเดียวกันไดท่ีสำนักทะเบียนแหงทองท่ีท่ีบาน
หลังท่ีจะยายเขาไปอยูอาศัยนั้นต้ังอยูในเขตพื้นท่ี โดยผูยายท่ีอยูไมตองกลับไปแจงยายออก ณ สำนักทะเบียนท่ีบานเดิมต้ังอยู
ในเขตพื้นท่ี เรียกวา “การแจงยายท่ีอยูปลายทาง” 
          การแจงยายท่ีอยูนั้น ผูมีหนาท่ีแจงยายท่ีอยูจะมอบหมายเปนหนังสือใหบุคคลอื่นเปนผูแจงแทนก็ได 
 
การแจงยายออกจากทะเบียนบานกลาง  
          “ทะเบียนบานกลาง” ทะเบียนบานกลางมิใชทะเบียนบาน แตเปนทะเบียนท่ีใชสำหรับลงรายการบุคคลท่ีไมอาจมีช่ือ
ในทะเบียนบานได 
            (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2545) ขอ 
46 
          - ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 
พ.ศ.2545) ขอ 85 
1. ผูมีหนาท่ีแจง 
          (1) ผูขอยายซึ่งมีช่ืออยูในทะเบียนบานกลางของสำนักทะเบียน 
          (2) บิดาหรือมารดาหรือผูปกครอง (กรณีผูมีช่ือในทะเบียนบานกลางเปนผูเยาว) 
          (3) ผูท่ีไดรับมอบหมาย (กรณีผูมีช่ือในทะเบียนบานกลางมีเหตุจำเปนไมสามารถแจงการยายออกไดดวยตนเอง 
เนื่องจาก เปนคนพิการทางกายจนเดินไมได หรือเปนผูเจ็บปวยทุพพลภาพ หรือกรณีจำเปนอื่น) 
 
 
2. สำนักทะเบียนท่ีแจง 
          สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถ่ินแหงทองทีท่ีผูขอยายมีช่ือในทะเบียนบานกลาง 



3. หลักฐานประกอบการแจง 
          (1) บัตรประจำตัวผูแจง หรือ 
          (2) บัตรประจำตัวผูขอยายซึ่งมีช่ืออยูในทะเบียนบานกลาง 
          (3) หลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวกับตัวบุคคลผูขอยาย (กรณีไมมีบัตรประจำตัวประชาชน) 
          (4) บัตรประจำตัวของผูไดรับมอบหมายและหนังสือมอบหมาย (กรณีมอบหมายใหแจงแทน) 
          (5) บัตรประจำตัวของเจาบานท่ีจะยายเขา พรอมหลักฐานการแสดงความยินยอมของเจาบานท่ีอนุญาตใหยายเขาอยู
ในบาน 
 
 
          (6) สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีจะแจงยายเขา 
ประชาชน หรือหลักฐานอื่นแสดงตน) 
4. นายทะเบียน 
          (1) ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานผูแจง 
          (2) ตรวจสอบหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาผูขอแจงยายเปนบุคคลเดียวกันกับผูมีช่ือในทะเบียนบานกลาง 
          (3) ลงรายการในใบแจงยายท่ีอยู 
          (4) จำหนายรายการผูขอยายในทะเบียนบานกลางของสำนักทะเบียน 
          (5) เพิ่มช่ือผูขอยายในทะเบียนบานและสำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ียายเขา (กรณีบานท่ียายเขาอยูในเขตสำนัก
ทะเบียนเดียวกัน) 
          (6) มอบใบแจงการยายท่ีอยูใหผูแจง (กรณียายออกเพื่อไปเขาบานท่ีอยูเขตทองท่ีสำนักทะเบียนอื่น) 
          (7) มอบหลักฐานประกอบการแจงคืนใหผูแจง 
 

การเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน 
 
          การเพิ่มช่ือและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบานสามารถใชไดท้ังกรณีของคนสัญชาติไทยและคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย 
ไมวาจะเปนผูท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยหรือนอกราชอาณาจักร มีหลายกรณี ไดแก 
          “คนสัญชาติไทยขอเพิ่มช่ือ” 
          (1) กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบยีนราษฎรเม่ือป พ.ศ.2499 โดยจะตองเปนผูท่ีเกิดกอนวันท่ี 1 มิถุนายน 
2499 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 93) 
          (2) กรณีขอเพิ่มช่ือโดยใชสูติบัตร ใบแจงการยายท่ีอยู หรือทะเบียนบานแบบเดิมท่ีไมมีเลขประจำตัวประชาชน 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 94) 
          (3) กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเดินทางกลับจากตางประเทศหรือเกิดในตางประเทศเขามาในประเทศไทย โดยไมมี
หลักฐานแสดงวาเปนคนสัญชาติไทย 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 95) 
          (4) กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเกิดในตาง ประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 96) 
          (5) กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเดินทางกลับจากตางประเทศโดยใชหนังสือเดินทางของตางประเทศหรือหนังสือสำคัญ
ประจำตัว (Certificate of Identity) ออกใหโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และมีหลักฐานเอกสารราชการท่ีระบุวา
เปนผูมีสัญชาติไทย ขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบาน 



          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 96/1) 
           (6) กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเกิดในตางประ เทศขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบาน โดยมีเหตุจำเปนท่ีไมอาจเดินทางกลับ
ประเทศไทย 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 96/2) 
          (7) กรณีบุคคลอางวาเปนคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบาน โดยไมมีหลักฐานเอกสารมาแสดง 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 97) 
          (8) กรณีขอเพิ่มช่ือเด็กอนาถาซ่ึงอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หนวย งานเอกชน ท่ีอยูนอกประกาศ
กระทรวง มหาดไทยออกตามมาตรา 19/1 แหง พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 98) 
          (9) กรณีบุคคลท่ีไดมีการลงรายการ “ตายหรือจำหนาย” ในทะเบยีนบานฉบับท่ีมีเลขประจำตัวประชาชน 
เนื่องจากแจงตายผิดคนหรือสำคัญผิดในขอเท็จจริงขอเพิ่มช่ือ  
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 99) 
          (10) กรณีคนท่ีไดรับสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ หรือโดยการแปลงสัญชาติขอสัญชาติไทยตามสามี หรือขอ
กลับคืนสัญชาติไทย 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 102) 
          “คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยขอเพิ่มช่ือ” 
          (1) กรณีคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยท่ีมีใบสำคัญประจำตัวคนตางดาวและเคยมีช่ือในทะเบียนบาน 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 100) 
          (2) กรณีคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยไดรับการผอนผันใหพักอยูอาศัยในราชอาณาจักร 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 105) 
          (3) กรณีคนตางดาวท่ีเขามาในราชอาณาจักรไทย 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 106) 
 
คนสัญชาติไทยขอเพ่ิมช่ือ 
(1) กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเม่ือป พ.ศ.2499 โดยจะตองเปนผูท่ีเกิดกอนวันท่ี 1 มิถุนายน 2499 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 93) 
1. สถานท่ียื่นคำรอง 
          สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถ่ินท่ีบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู 
2. ผูยื่นคำรอง ไดแก เจาบาน หรือผูท่ีขอเพิ่มช่ือ 
3. หลักฐานประกอบการยื่นคำรอง 
          (1) สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14) ของบานท่ีจะขอเพิ่มช่ือ 
          (2) บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี) 
          (3) หลักฐานทะเบียนท่ีมีรายการบุคคลของผูขอเพิ่มช่ือ (ถามี) เชน บัญชีสำมะโนครัว ทะเบียนสมรส เปนตน 



          (4) เอกสารท่ีราชการออกให (ถามี) เชน หลักฐานการศึกษา หลักฐานทางทหาร 
          (5) พยานบุคคลท่ีนาเช่ือถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได 
 
(2) กรณีขอเพิ่มช่ือโดยใชสูติบัตร ใบแจงการยายท่ีอยู หรือทะเบียนบานแบบเดิมท่ีไมมีเลขประจำตัวประชาชน 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 94) 
1. สถานท่ียื่นคำรอง 
          (1) กรณีเพิ่มช่ือตามสูติบัตรแบบเดิม ใหยื่นคำรองท่ีสำนักทะเบียนท่ีออกสูติบัตรฉบับนั้น 
          (2) กรณีเพิ่มช่ือตามใบแจงการยายท่ีอยูแบบเดิม ใหยื่นคำรองท่ีสำนักทะเบียนท่ีประสงคจะขอเพิ่มช่ือ 
          (3) กรณีเพิ่มช่ือตามทะเบียนบานแบบเดิม  ใหยื่นคำรองท่ีสำนักทะเบียนท่ีเคยมีช่ืออยูในทะเบียนบานครั้งสุดทาย 
2. ผูยื่นคำรอง ไดแก เจาบาน หรือผูท่ีขอเพิ่มช่ือ 
3. หลักฐานประกอบการยื่นคำรอง 
          (1) สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14) ของบานท่ีจะขอเพิ่มช่ือ 
          (2) บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี) 
          (3) หลักฐานทะเบียนท่ีมีรายการบุคคลของผูขอเพิ่มช่ือ (ถามี) ไดแก สูติบัตรหรือใบแจงการยายท่ีอยู หรือทะเบียน
บานแบบเดิม ตามแตกรณี 
          (4) เอกสารท่ีราชการออกให (ถามี) เชน หลักฐานการศึกษา หลักฐานทางทหาร 
          (5) พยานบุคคลท่ีนาเช่ือถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได 
 
(3) กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเดินทางกลับจากตางประเทศหรือเกิดในตางประเทศเขามาในประเทศไทย โดยไมมีหลักฐาน
แสดงวาเปนคนสัญชาติไทย 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 95) 
1. สถานท่ียื่นคำรอง 
          สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถ่ินท่ีบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู 
2. ผูยื่นคำรอง ไดแก เจาบาน หรือผูท่ีขอเพิ่มช่ือ 
3. หลักฐานประกอบการแจง 
          (1) สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14) ของบานท่ีจะขอเพิ่มช่ือ 
          (2) บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี)  
          (3) หลักฐานทะเบียนท่ีมีรายการบุคคลของผูขอเพิ่มช่ือ (ถามี) เชน หนังสือเดินทางหลักฐานการเกิด 
          (4) พยานบุคคลท่ีนาเช่ือถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได 
 
(4) กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเกิดในตาง ประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 96) 
1. สถานท่ียื่นคำรอง 
          สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถ่ินท่ีบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู 
2. ผูยื่นคำรอง ไดแก ผูท่ีขอเพิ่มช่ือแตถาผูขอเพิ่มช่ือเปนผูเยาวให บิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายเปนผูยื่นคำรอง 
3. หลักฐานประกอบการแจง 
          (1) สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14) ของบานท่ีจะขอเพิ่มช่ือ 
          (2) บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี) 
          (3) หลักฐานการเกิดของผูท่ีจะขอเพิ่มช่ือ ไดแก หลักฐานการจดทะเบียนการเกิด (สูติบัตร) ท่ีออกใหโดยสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ หรือหลักฐานการเกิดท่ีออกโดยหนวยงานของประเทศท่ีบุคคลนั้นเกิด ซึ่งไดแปลและ



รับรองคำแปลวาถูกตองโดยกระทรวงการตางประเทศ ถาหลักฐานการเกิดไมปรากฏรายการสัญชาติของบิดา มารดา จะตอง
เพิ่มช่ือหลักฐานทะเบียนของบิดา มารดาท่ีปรากฏรายการสัญชาติไทยเพื่อยืนยันการไดสัญชาติไทยของผูขอเพิ่มช่ือ 
          (4) หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของผูขอเพิ่มช่ือ 
          (5) พยานบุคคลท่ีนาเช่ือถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได 
 
(5) กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเดินทางกลับจากตางประเทศโดยใชหนังสือเดินทางของตางประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว 
(Certificate of Identity) ออกใหโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และมีหลักฐานเอกสารราชการท่ีระบุวาเปนผูมี
สัญชาติไทย ขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบาน 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 96/1) 
 
1. สถานท่ียื่นคำรอง 
          สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถ่ินท่ีบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู 
2. ผูยื่นคำรอง ไดแก เจาบาน หรือผูท่ีขอเพิ่มช่ือ 
3. หลักฐานประกอบการแจง 
          (1) สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14) ของบานท่ีจะขอเพิ่มช่ือ 
          (2) บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี) 
          (3) หลักฐานท่ีมีรายการบุคคลของผูขอเพิ่มช่ือ ไดแก หนังสือเดินทางของตางประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว 
(Certificate of Identity) ออกใหโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และหลักฐานเอกสารราชการ 
          (4) พยานบุคคลท่ีนาเช่ือถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได 
 
(6) กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเกิดในตางประ เทศขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบาน โดยมีเหตุจำเปนท่ีไมอาจเดินทางกลับประเทศ
ไทย 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 96/2) 
1. สถานท่ียื่นคำรอง 
          สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถ่ินท่ีบิดา มารดา ญาติพี่นอง หรือผูปกครองของผูขอเพิ่มช่ือ มีภูมิลำเนา
อยู 
2. ผูยื่นคำรอง ไดแก ผูรับมอบอำนาจจากบิดา มารดา หรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมาย ของผูท่ีประสงคจะขอเพิ่มช่ือใน
ทะเบียนราษฎร (กรณีผูขอเพิ่มช่ือยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือผูรับมอบอำนาจจากผูท่ีมีประสงคขอเพิ่มช่ือในทะเบียนราษฎร 
(กรณีผูขอเปนบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแลว) 
หมายเหตุ : ผูรับมอบอำนาจตองเปนญาติพี่นองหรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายของผูท่ีมีความประสงคขอเพิ่มช่ือ 
3. หลักฐานประกอบการแจง 
          (1) สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14) ของบานท่ีจะขอเพิ่มช่ือ 
          (2) บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี) 
          (3) สูติบัตรท่ีออกใหโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย หรือเอกสารรับรองการเกิดท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐบาล
ตางประเทศซึ่งแปลเปนภาษาไทยและผานการรับรองการแปลโดยกระทรวงการตางประเทศไทย 
          (4) หนังสือมอบอำนาจของบิดา มารดา หรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมาย หรือผูท่ีประสงคขอมีรายการบุคคลใน
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎรซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว แลวแตกรณี ซึ่งควรดำเนินการผานสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย 
          (5) เอกสารท่ีราชการออกให (ถามี) เชน หลักฐานการศึกษา หลักฐานทางทหาร 
          (6) พยานบุคคลท่ีนาเช่ือถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได 
 
(7) กรณีบุคคลอางวาเปนคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบาน โดยไมมีหลักฐานเอกสารมาแสดง   (ตามระเบียบ
สำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2545) ขอ 97) 



1. สถานท่ียื่นคำรอง 
          สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถ่ินท่ีบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู 
2. ผูยื่นคำรอง ไดแก เจาบาน หรือผูท่ีขอเพิ่มช่ือ 
3. หลักฐานประกอบการแจง 
          (1) สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14) ของบานท่ีจะขอเพิ่มช่ือ 
          (2) บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี) 
          (3) เอกสารท่ีราชการออกให (ถามี) เชน หลักฐานการศึกษา หลักฐานทางทหาร 
          (4) พยานบุคคลท่ีนาเช่ือถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได 
 
(8) กรณีขอเพิ่มช่ือเด็กอนาถาซ่ึงอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หนวย งานเอกชน ท่ีอยูนอกประกาศกระทรวง 
มหาดไทยออกตามมาตรา 19/1 แหง พ.ร.บ.การทะเบยีนราษฎร 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 98) 
1. สถานท่ียื่นคำรอง 
          สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถ่ินท่ีบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู 
2. ผูยื่นคำรอง ไดแก ผูอุปการะ หรือ หนวยงานท่ีอุปการะ 
3. หลักฐานประกอบการแจง 
          (1) สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14) ของบานท่ีจะขอเพิ่มช่ือ 
          (2) บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี) 
          (3) หลักฐานการรับตัวเด็กไวในการอุปการะ (ถามี) 
          (4) หลักฐานท่ีเกี่ยวของกับตัวเด็กท่ีขอเพิ่มช่ือ(ถามี) เชน หลักฐานการศึกษา จดหมาย ภาพถาย ฯลฯ 
          (5) พยานบุคคลท่ีนาเช่ือถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได 
 
(9) กรณีบุคคลท่ีไดมีการลงรายการ “ตายหรือจำหนาย” ในทะเบียนบานฉบบัท่ีมีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากแจง
ตายผิดคนหรือสำคัญผิดในขอเท็จจริงขอเพิ่มช่ือ  
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 99) 
1. สถานท่ียื่นคำรอง 
          สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถ่ินท่ีบุคคลนั้นเคยมีช่ือในทะเบียนบานกอนถูกจำหนาย 
2. ผูยื่นคำรอง ไดแก ผูอุปการะ หรือ หนวยงานท่ีอุปการะ 
3. หลักฐานประกอบการแจง 
          (1) สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14) ของบานท่ีจะขอเพิ่มช่ือ 
          (2) บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี) 
          (3) ทะเบียนบานท่ีมีบันทึกรายการตายหรือจำหนายของบุคคลท่ีขอเพิ่มช่ือ 
          (4) มรณบัตร (กรณีบุคคลท่ีถูกจำหนายตาย) หรือใบรับรองการตาย 
          (5) เอกสารท่ีทางราชการออกให (ถามี) เชน หลักฐานการศึกษา หลักฐานทางทหาร 
          (5) พยานบุคคลท่ีนาเช่ือถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได 
(10) กรณีคนท่ีไดรับสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ หรือโดยการแปลงสัญชาติขอสัญชาติไทยตามสามี หรือขอกลับคืน
สัญชาติไทย 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 102 
1. สถานท่ียื่นคำรอง 
          สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถ่ินท่ีบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู 



2. ผูยื่นคำรอง ไดแก เจาบาน บิดา มารดา หรือผูท่ีขอเพิ่มช่ือ 
3. หลักฐานประกอบการแจง 
          (1) สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14) ของบานท่ีจะขอเพิ่มช่ือ 
          (2) บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี) 
          (3) เอกสารท่ีราชการออกใหซึ่งแสดงวาเปนผูไดสัญชาติไทย (ถามี) เชน หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย สำเนาคำส่ังหรือคำพิพากษาของศาล เปนตน 
          (4) หลักฐานท่ีเกี่ยวของ (ถามี) เชน บัตรประจำตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยสำเนาทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ
ใบสำคัญถ่ินท่ีอยูหรือใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว หลักฐานการศึกษา เปนตน 
          (5) พยานบุคคลท่ีนาเช่ือถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได 
 
(11) คนท่ีไดสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยสัญชาติ ซ่ึงไมอาจพิจารณาสั่งการเปนอยางอื่น
ขอเพิ่มช่ือ 
1. สถานท่ียื่นคำรอง 
          สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถ่ินท่ีบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู 
2. ผูยื่นคำรอง ไดแก เจาบาน บิดา มารดา หรือผูท่ีขอเพิ่มช่ือ 
3. หลักฐานประกอบการแจง 
          (1) สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14) ของบานท่ีจะขอเพิ่มช่ือ 
          (2) บัตรประจำตัวประชาชนของผูรอง (ถามี) 
          (3) หลักฐานทะเบียนท่ีมีรายการบุคคลของผูขอเพิ่มช่ือ (ถามี) เชน สำมะโนครัว ทะเบียนสมรส ฯลฯ 
          (4) เอกสารทะเบียนราษฎร (ถามี) เชน ทะเบียนบาน (ท.ร.13) ทะเบียนประวัติ (ท.ร.38/1 หรือ ท.ร.38 ข) 
          (5) หลักฐานท่ีราชการออกให (ถามี) เชน หลักฐานการศึกษา หลักฐานทางทหาร ใบสำคัญถ่ินท่ีอยูหรือใบสำคัญ
ประจำตัวคนตางดาวของบิดา เปนตน 
          (6) พยานบุคคลท่ีนาเช่ือถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได 
 
คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยขอเพ่ิมช่ือ 
(1) กรณีคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยท่ีมีใบสำคัญประจำตัวคนตางดาวและเคยมีช่ือในทะเบียนบานขอเพิ่มช่ือ 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 100) 
1. สถานท่ียื่นคำรอง 
          สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถ่ินท่ีบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู 
2. ผูยื่นคำรอง ไดแก เจาบาน หรือผูท่ีขอเพิ่มช่ือ 
3. หลักฐานประกอบการยื่นคำรอง 
          (1) สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14) ของบานท่ีจะขอเพิ่มช่ือ 
          (2) บัตรประจำตัวประชาชนของเจาบาน (ถามี) 
          (3) ใบสำคัญถ่ินท่ีอยู หรือใบสำคัญประจำตัวคนตางดาวของผูขอเพิ่มช่ือ หรือหนังสือรับรองท่ีหนวยงานของรัฐออกให
เพื่อรับรองการใหรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยู 
          (4) สำเนาทะเบียนบานท่ีคนตางดาวผูนั้นเคยมีช่ือปรากฏอยู (ถามี) 
          (5) สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.13) หรือสำเนาทะเบียนประวัติ (ถามี) 
          (6) พยานบุคคลท่ีนาเช่ือถือ 
 
(2) กรณีคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยท่ีไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทยเปนการถาวรขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบาน (ท.ร.
14) 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 101) 



1. สถานท่ียื่นคำรอง 
          สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถ่ินท่ีบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู 
2. ผูยื่นคำรอง ไดแก เจาบาน บิดา มารดา หรือผูท่ีขอเพิ่มช่ือ 
3. หลักฐานประกอบการยื่นคำรอง 
          (1) สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14) ของบานท่ีจะขอเพิ่มช่ือ 
          (2) บัตรประจำตัวประชาชนของเจาบาน (ถามี) 
          (3) ใบสำคัญถ่ินท่ีอยู หรือใบสำคัญประจำตัวคนตางดาวของผูขอเพิ่มช่ือ หรือหนังสือรับรองท่ีหนวยงานของรัฐออกให
เพื่อรับรองการใหรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยู 
          (4) สำเนาทะเบียนบานท่ีคนตางดาวผูนั้นเคยมีช่ือปรากฏอยู (ถามี) 
          (5) สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.13) หรือสำเนาทะเบียนประวัติหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไมมสัีญชาติไทย (ถามี) 
          (6) พยานบุคคล ไดแก เจาบาน 
 
 
 
 
(3) กรณีคนตางดาวท่ีมีหนังสือเดินทางเขามาในประเทศไทยซ่ึงระยะเวลาการอนุญาตใหอาศัยอยูในประเทศไทยยังไม
สิ้นสุด มีความประสงคขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบาน (ท.ร.13) 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2545) ขอ 106) 
1. สถานท่ียื่นคำรอง 
          สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถ่ินท่ีบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู 
2. ผูยื่นคำรอง ไดแก เจาบาน หรือผูท่ีขอเพิ่มช่ือ 
3. หลักฐานประกอบการยื่นคำรอง 
          (1) สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14) ของบานท่ีจะขอเพิ่มช่ือ 
          (2) บัตรประจำตัวประชาชนของเจาบาน (ถามี) 
          (3) หนังสือเดินทางของผูขอเพิ่มช่ือพรอมสำเนาซึ่งแปลเปนภาษาไทยโดยสถาบันท่ีนาเช่ือถือ 
          (4) พยานบุคคล ไดแก เจาบาน 
 

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 
 
          เอกสารการทะเบียนราษฎรทุกประเภท ไมวาจะเปนใบรับแจงการเกิด การตาย การยายท่ีอยู สูติบัตร ทะเบียนคนเกิด 
มรณบัตร ทะเบียนคนตาย ทะเบียนบาน ทะเบียนประวัติ หรือเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย ถามีการ
บันทึกหรือลงรายการใด ๆ ไวไมถูกตองไมตรงตามความเปนจริง โดยผิดพลาดนั้นไมไดเกิดจากการกระทำทุจริต แจงขอความ
อันเปนเท็จโดยเจตนาปกปดหรือปดบังขอเท็จจริงเพื่อประโยชนอยางไมถูกตอง นายทะเบียนสามารถแกไขเปล่ียนแปลง
รายการในเอกสารดังกลาวใหถูกตองได 
          อยางไร สำหรับการแกไขเอกสารทะเบียนราษฎรบางประเภทมีขอจำกัดวาไมอาจนำขอเท็จจริงท่ีเกิด ข้ึนโดยการแกไข
เปล่ียนแปลงขอเท็จจริงเดิมภายหลังการจัดทำเอกสารดังกลาวมาเปนหลักฐานในการแกไขได เชน การแกไขรายการช่ือบิดา 
มารดา หรือช่ือเด็กในสูติบัตรอันเนื่องมาจากการเปล่ียนช่ือหรอืแกไขรายการสัญชาติของมารดาในสูติบัตรของบุตร เนื่องจาก
ไดรับการแปลงสัญชาติเปนไทยภายหลังจากบุตรเกิด เปนตน 
 

เอกสารการทะเบียนราษฎรท่ีสามารถขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการไดคือ 
1. ทะเบียนบาน สำเนาทะเบียนบาน ทะเบียนบานกลาง ทะเบียนประวัติ 
2. สูติบัตร และทะเบียนคนเกิด 
3. มรณบัตร และทะเบียนคนตาย 
4. ใบแจงการยายท่ีอยู 



5. อื่น ๆ เชน รายการบัตรประจำตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย 
 
 
1. สถานท่ียื่นคำรอง 
          1. กรณีขอแกไขรายการในสูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบาน สำเนาทะเบียนบาน ทะเบียนบานกลาง และทะเบียน
ประวัติ 
          - ใหยื่นคำรองท่ีสำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีผูรองมีช่ือยูในทะเบียนบาน หรือทะเบียน
ประวัติ 
          (กรณีแกไขรายการในสูติบัตร มรณบัตร หากสูติบัตรหรือมรณบัตรท่ีขอแกไข ออกใหโดยสำนักทะเบียนอื่น ใหสำนัก
ทะเบียนท่ีรับคำรองทำหนังสือแจงสำนักทะเบียนท่ีออกเอกสาร เพื่อแกไขเปล่ียนแปลงทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคนตายให
ถูกตองตรงกันตอไป) 
          2. กรณีขอแกไขรายการในทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย และใบแจงการยายท่ีอยู 
          - ใหยื่นคำรองท่ีสำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีจัดทำทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย 
และใบแจงการยายท่ีอยู 
          (กรณีแกไขรายการในใบแจงการยายท่ีอยู ถาเปนรายการวันเดือนปเกิดหรือสัญชาติ หามแกไขเปล่ียนแปลงรายการ
ในเอกสารดังกลาว แตใชวิธียกเลิกเอกสารเดิมแลวออกเอกสารใหใหม) 
          3. กรณีบุคคลในทะเบียนบานอายุครบ 15 ปบริบูรณ สามารถแกไขรายการคำนำหนาช่ือบุคคลนั้น ในทะเบียนบาน
ฉบับเจาบานจากเด็กหญิงหรือเด็กชาย เปนนาย หรือนางสาว แลวแตกรณี โดยไมตองใหผู เกี่ยวของยื่นคำรอง 
 
 
 
2. ผูยื่นคำรอง ไดแก 
          1. กรณีขอแกไขรายการในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ ผูยื่นคำรอง ไดแก เจาบาน หรือเจาของรายการท่ีขอ
แกไข หรือบิดามารดา (กรณีเจาของรายการท่ีขอแกไขยังไมบรรลุนิติภาวะ) หรือผูท่ีไดรับมอบ หมายจากบุคคลดังกลาว 
          2. กรณีขอแกไขรายการในสูติบัตร ทะเบียนคนเกิด ผูยื่นคำรองไดแก เจาของรายการท่ีขอแกไขราย การ หรือบิดา
มารดา (กรณีเจาของรายการท่ีขอแกไขยังไมบรรลุนิติภาวะ) หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว 
          3. กรณีขอแกไขรายการในมรณบัตร ทะเบียนคนตาย ผูยื่นคำรองไดแก บิดามารดา ญาติพี่นอง หรือผูมีนิติสัมพันธกับ
ผูเสียชีวิต 
 
3. หลักฐานท่ีใชอางในการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร 
          ไดแก เอกสารท่ีทางราชการออกใหไมวาเอกสารนั้นจะจัดทำข้ึนกอนหรือหลังการจัดทำเอกสารทะเบียนราษฎรนั้น ๆ 
แตควรเปนเอกสารท่ีมีความเกี่ยวของกันสามารถอางอิงกันได เชน สำเนาทะเบียนบานฉบับป 2499 ฉบับป 2515 ฉบับป 
2526 และฉบับป 2530 ใบสำคัญการเปล่ียนช่ือตัว หลักฐานการรับราชการทหาร เปนตน 
          กรณีไมมีหลักฐานเอกสารท่ีทางราชการออกใหแสดง ใหสอบสวนเจาบานและพยานบุคคลท่ีนา เช่ือถือ 
 
4. ผูมีอำนาจอนุมัติ 
          4.1 กรณีแกไขรายการ ซ่ึงมิใชรายการสัญชาติ ไดแก 
                   (1) นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน 
                            - กรณีมีหลักฐานเอกสารราชการมาแสดง 
                   (2) นายอำเภอ 
                            - กรณีไมมีหลักฐานเอกสารราชการมาแสดงตองสอบสวนพยานบุคคล 
          4.2 กรณีแกไขรายการสัญชาติ ไดแก 
                   (1) นายอำเภอ 
                            - กรณีแกไขรายการของเจาของประวัติจากสัญชาติอื่นหรือไมมีสัญชาติ เปนสัญชาติไทย 
                   (2) นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน 



                            - กรณีแกไขรายการสัญชาติของบิดามารดาของเจาของประวัติจากสัญชาติอื่นหรือไมมีสัญชาติ เปน
สัญชาติไทย เนื่องจาก คัดลอกรายการผิดพลาดหรือบิดามารดา ไดสัญชาติไทยหรือไดแปลงสัญชาติเปนไทย 
                            - กรณีแกไขรายการสัญชาติจากสัญชาติไทยหรือจากไมมีสัญชาติหรือจากสัญชาติอื่น เปนสัญชาติ
ไทย เนื่องจาก การคัดลอกรายการผิดพลาดหรือลงรายการผิดไปจากขอเท็จจริง หรือการเสียสัญชาติไทย 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ.
2551) ขอ 115 - 116) 
 
 

การจำหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบยีนบาน 
 
          เนื่องจากการจัดทำเอกสารทะเบียนบานของประเทศไทยมีประวัติและวิวัฒนาการมาเปนเวลานานต้ัง แตกอนป พ.ศ.
2500 โดยการสำรวจจัดทำบัญชีสำมะโนครัวแลวนำขอมูลมาบันทึกจัดทำทะเบียนบาน ตอมาไดมีการปรับเปล่ียนแบบพิมพ
ทะเบียนบานใหมเม่ือป พ.ศ.2515 และป พ.ศ.2526 โดยการคัดลอกรายการบุคคลจากทะเบียนบานฉบับเดิม จนกระท่ังมี
การนำระบบคอมพิวเตอรมาใชในการจัดพิมพทะเบียนบานท่ีสำนักทะเบียนกลางเมื่อป พ.ศ.2531 แลวพัฒนาไปสูระบบ
ออนไลนเริ่มพิมพทะเบียนบานแบบสมุดพกท่ีสำนักทะเบียนตาง ๆ ต้ังแตป พ.ศ.2538 เปนตนมา ซึ่งการดำเนนิการต้ังแตอดีต
จนถึงชวงระยะเวลากอนท่ีจะมีระบบคอมพิวเตอรออนไลนครอบคลุมทุกสำนักทะเบียนท่ัวประเทศ มีปญหาเรื่องระบบการ
ตรวจสอบขอมูลรายการบุคคลไมมีประสิทธิภาพ ทำใหเกิดปญหาขอผิดพลาดหลายประการ เชน บุคคลท่ีมีช่ือซ้ำซอนใน
ทะเบียนบานมากกวา 1 รายการ มีการเพิ่มช่ือในทะเบียนบานโดยไมถูกตอง เปนตน ซึ่งตามพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 มาตรา 10 ไดกำหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติรวมถึงการให
อำนาจนายทะเบียนเกี่ยวกับการตรวจสอบ แกไขเปล่ียนแปลง ยกเลิกเพิกถอนและ จำหนายรายการท่ีไมถูกตอง 
การจำหนายรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน มีหลายกรณี ไดแก 
1. กรณีบุคคลมีช่ือซ้ำในทะเบียนบานเกินกวา 1 แหง 
2. กรณีบุคคลมีช่ือในทะเบียนบานโดยมิชอบ 
3. กรณีตายแตยังไมไดจำหนายตาย 
4. กรณีบุคคลสาบสูญ 
5. กรณีบุคคลสัญชาติไทยหรือคนตางดาวท่ีมีใบสำคัญประจำตัวคนตางดาวตายในตางประเทศ 
 
(1) กรณีบุคคลผูมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบยีนบานเกินกวา 1 แหง 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ.
2551) ขอ 109) 
1. สถานท่ียื่นคำรอง 
กรณีผูมีช่ือซ้ำอยูในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน 
- สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถ่ินท่ีบุคคลนั้นมีบุคคลนั้นมีช่ืออยูในทะเบียนบาน 
กรณีผูมีช่ือซ้ำอยูตางสำนักทะเบียนเดียวกัน 
- สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถ่ินท่ีบุคคลนั้นมีบุคคลนั้นมีช่ืออยูในทะเบียนบานแหงใดแหงหนึ่ง 
2. ผูยื่นคำรอง ไดแก เจาบาน หรือผูท่ีเจาบานมอบอำนาจหรือบุคคลท่ีมีช่ือซ้ำ 
3. หลักฐานประกอบการยื่นคำรอง 
          (1) สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีมีรายการบุคคลซ้ำกัน 
          (2) บัตรประจำตัวประชาชนของผูแจงหรือของเจาบาน 
 
 
 
 
4. นายทะเบียน 
          (1) ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานท่ีผูรองนำมาแสดง 



          (2) สอบสวนเจาบานหรือคนท่ีมีช่ือซ้ำ โดยใหยืนยันท่ีอยูแนนอนเพียงแหงเดียว 
          (3) จำหนายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานและสำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีบุคคลดังกลาวไมได
อาศัยอยูตามแบบพิมพ ท.ร.97 ก. โดยใหประทับคำวา “จำหนาย” ดวยสีน้ำเงินหนารายการบุคคลและใหหมายเหตุในชอง
ยายออกไปท่ีในทะเบียนบานวา “ช่ือซ้ำตามคำรองท่ี.....ลงวนัท่ี.....” แลวใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือและวันเดือนปกำกับไว 
          (4) มอบสำเนาทะเบียนบานพรอมหลักฐานใหแกผูรองตอไป 
 
(2) กรณีบุคคลผูมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบยีนบานเกินกวา 1 แหง 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ.
2551) ขอ 110) 
กรณีสำนักทะเบียนพบเหตุ 
นายทะเบียน 
          เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาการมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.14 หรือ ท.ร.13) ของบุคคลใดเปนการ
ดำเนินการโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพรางขอเท็จจริง หรือมีรายการขอ ความผิดพลาดจากความเปนจริง ให
ดำเนินการดังนี ้
          1. สอบสวนพยานบุคคลและพยานเอกสารท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการมีช่ือในทะเบียนบานของบุคคลดังกลาว 
          2. รวบรวมหลักฐานท้ังหมดพรอมความเห็นเสนอนายอำเภอพิจารณา 
          3. เม่ือไดรับแจงความเห็นจากนายอำเภอวามีการดำเนินการโดยไมถูกตองใหนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียน
ทองถ่ิน ส่ังระงับหรือการเคล่ือนไหวรายการทะเบียนราษฎรของบุคคลนั้นไวกอน 
          4. แจงคำส่ังระงับการเคล่ือนไหวรายการทะเบียนราษฎรใหเจาของรายการทราบภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีมีคำส่ัง 
เพื่อใหมีโอกาสโตแยงหรือช้ีแจงขอเท็จจริง ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคำส่ัง 
          5. กรณีนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินดำเนินการตาม ขอ 4 แลวมีคำส่ังจำหนายรายการทะเบียนหรือ
คำส่ังเพกิถอนหลักฐานทะเบียนท่ีมีการดำเนินการไมถูกตองใหหมายเหตุ การจำหนายรายการบุคคลในทะเบียนบานและสำเนา
ทะเบียนฉบับเจาบานในชองยายออกไปท่ีวา “จำหนายตามคำรองท่ี.....ลงวันท่ี.....” หรือ “หนังสือท่ี.....ลงวันท่ี.....” แลวลง
ลายมือช่ือและวันเดือนปกำกับไว 
          6. แจงคำส่ังการจำหนายรายการบุคคลใหเจาของรายการท่ีถูกจำหนายทราบภายใน 7 วัน เพื่อเปดโอกาสใหอุทธรณ
คำส่ังของนายทะเบียนไดภายใน 15 วัน 
          ถานายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินตรวจสอบขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคลท่ี
เกี่ยวของปรากฏชัดเจนวาการมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบานของบุคคลใดมีการกระทำความผิดตามกฎหมาย เชน การ
ปลอมหรือใชเอกสารปลอม เปนตน หรือแอบอางใชช่ือและรายการบุคคลอื่นใหดำเนินการ ดังนี้ 
          1. จำหนายรายการทะเบียนหรือเพิกถอนหลักฐานทะเบียนท่ีมีการทุจริตแลวใหหมายเหตุ การจำ- หนายรายการ
บุคคลในทะเบียนบานและสำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานในชองยายออกไปท่ี วา”จำหนายตามคำรองท่ี.....ลงวันท่ี.....” หรือ 
“หนังสือท่ี.....ลงวันท่ี.....” แลวลงลายมือช่ือและวันเดือนปกำกับไว 
 
          2. ถาเปนกรณีแอบอางใชช่ือและรายการบุคคลของผูอื่นใหนายทะเบียนดำเนินการเพื่อแกไขหรือปรับปรุงรายการ
ทะเบียนใหแกเจาของรายการบุคคลท่ีถูกตองตามขอเท็จจริง 
          3. แจงคำส่ังการจำหนายรายการทะเบียนหรือเพิกถอนหลักฐานทะเบียนใหคูกรณีทราบเปนหนังสือภายใน 7 วัน นับ
แตวันท่ีมีคำส่ังใหระบุเหตุผลซึ่งอยางนอยประกอบดวย ขอเท็จจริง ขอกฎหมายท่ีอางอิง ขอ พิจารณาและสนับสนุนในการใช
ดุลยพินิจ สิทธิในการอุทธรณ การยื่นคำอุทธรณและระยะเวลาอุทธรณไวดวย 
 
(3) กรณีบุคคลในทะเบียนบานตายแตยังไมไดจำหนายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน 
          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ.
2551) ขอ 111) 
(4) กรณีมีคำสั่งใหผูใดเปนคนสาบสูญ 



          (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ.
2551) ขอ 111/1) 
(5) กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนตางดาวท่ีมีใบสำคัญประจำตัวคนตางดาวตายในตางประเทศ 
1. สถานท่ียื่นคำรอง 
          สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถ่ินท่ีบุคคลนั้นมีช่ืออยูในทะเบียนบาน 
2. ผูยื่นคำรอง ไดแก เจาบาน หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาบาน 
3. หลักฐานประกอบการแจง 
          (1) สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีปรากฏช่ือคนตาย 
          (2) บัตรประจำตัวประชาชนเจาบาน 
          (3) เอกสารท่ีเกี่ยวของกับผูตาย (ถามี) เชน สำเนาคำส่ังศาล หลักฐานการจดทะเบียนคนตาย (ถามี) หรือ หลักฐาน
การตายท่ีออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ซึ่งไดแปลและรับรองวาถูกตองโดยกระทรวงการตาง ประเทศ 
          (4) หนังสือมอบหมายและบัตรประจำตัวประชาชนผูไดรับมอบหมาย (ถามี) 
4. นายทะเบียน 
          (1) ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานท่ีผูรองนำมาแสดง 
          (2) สอบสวนเจาบานและบุคคลท่ีนาเช่ือถือใหปรากฏขอเท็จจริงถึงสาเหตุท่ียังปรากฏช่ือและรายการคนตายใน
ทะเบียนบานถึงสาเหตุการตาย 
          (3) จำหนายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานและสำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน โดยหมายเหตุในชอง
ยายออกไปท่ีวา “จำหนายตามคำรองท่ี.....ลงวันท่ี.....” หรือ ประทับคำวา “ตาย” สีแดง ไวหนารายการตายพรอมท้ังหมาย
เหตุในชองยายออกไปท่ีวา “คำรองท่ี.....ลงวันท่ี.....”  แลวใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือและวันเดือนปกำกับไว 
          (4) มอบสำเนาทะเบียนบานพรอมหลักฐานใหแกผูรอง 
 



 
 
 
   
          เม่ือทานตองไปติดตอกับหนวยงานราชการเพื่อขอออกใบอนุญาตขออนุมัติ หรือขอออกใบรับรองในเรืองใดเรื่องหนึง่ 
ทานมีสิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ดังตอไปนี ้

1. สิทธิมีท่ีปรึกษาหรือผูทำการแทน 
          ในการติดตอกับเจาหนาท่ีเพื่อขอออกใบอนุญาตหรือใบรับรองหรือกรณีท่ีเจาหนาท่ีออกคำส่ังท่ีมีผลกระทบตอทาน 
ทานอาจไมมีความรูหรือความเช่ียวชาญในเรื่องนั้น ๆ กฎหมายจึงใหทานมีสิทธินำบุคคลอื่นท่ีมีความรูในเรื่องนัน้ เชน 
ทนายความ วิศวกร นักบัญชี หรือผูเช่ียวชาญอื่น ๆ มาพรอมกับทาน เพื่อใหคำแนะนำหรือชวยช้ีแจงตอเจาหนาท่ีได 
นอกจากนี้ หากทานไปติดตอกับเจาหนาท่ีดวยตนเองไมได ทานมีสิทธิท่ีจะมอบหมายใหผูอื่นไปดำเนินการแทนทานได 
 
2. สิทธิไดรับการพิจารณาจากเจาหนาท่ีซึ่งมีความเปนกลาง 
          ถาทานเห็นวาเจาหนาท่ีท่ีพิจารณาเรื่องของทานไมมีความเปนกลางทานสามารถคัดคานเจาหนาท่ีผูนั้นไมใหเปนผู
พิจารณาเรื่องของทานและขอใหเปล่ียนตัวเจาหนาท่ีได ซึ่งความไมเปนกลางของเจาหนาท่ี อาจสืบเนื่องมาจากเจาหนาท่ีนั้น
เปนคูสมรส ญาติ เจาหนี ้ลูกหนี้ กับคูกรณี หรือเปนผูซึ่งมีเหตุอื่นใดท่ีมีสภาพรายแรง เชน มีเหตุโกรธเคืองกับทานมากอน 
 
3. สิทธิท่ีจะไดรับคำแนะนำและไดรับแจงสิทธิหนาท่ีตาง ๆ ในการติดตอเจาหนาท่ี 
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          ในการติดตอกับเจาหนาท่ีเพื่อขอใบอนุญาต ขออนุมัติ หรือใบรับรองตาง ๆ นั้น อาจมีข้ันตอนการปฏิบัติหลายประการ 
กฎหมายจึงใหเจาหนาท่ีมีหนาท่ีตองแจงสิทธิและหนาท่ีตาง ๆ ในกระบวนพิจารณาคำขอใหทานทราบและหากคำขอของทานมี
ขอบกพรองอันเกิดจากความไมรู เจาหนาท่ีจะตองแนะนำใหทานแกไขขอบกพรองนัน้ 
 
4. สิทธิไดรับการแจงจากเจาหนาท่ีในกรณีคำสั่งมีผลกระทบตอตน 
          หากเจาหนาท่ีจะมีคำส่ังอยางใดอยางหนึ่งท่ีมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ีของทาน ทานมีสิทธิไดรับแจงรายละเอียดและ
ผลกระทบของคำส่ังจากเจาหนาท่ีเสมอ เพื่อใหทานมีโอกาสไดทราบและสามารถปองกันสิทธิของตนกอนท่ีจะมีคำส่ังในเรื่อง
นั้น เชน การออกคำส่ังใหปดโรงงานจะตองแจงใหเจาของโรงงานทราบ 
 
5. สิทธิท่ีจะโตแยงแสดงพยานหลักฐาน 
          ในกรณีท่ีทานประสงคจะโตแยงแสดงพยานหลักฐานใด ๆ ในกรณีท่ีคำส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของทาน 
ทานสามารถนำพยานหลักฐานตาง ๆ ยื่นประกอบการพิจารณาของเจาหนาท่ีไดเสมอ เวนแตเปนกรณีรีบดวนหรือมีเหตุจำเปน
อื่นเพื่อรักษาประโยชนสาธารณะ เปนตน 
 
6. สิทธิท่ีจะไดตรวจเอกสารของเจาหนาท่ี 
          ในระหวางท่ีเจาหนาท่ีพิจารณาคำขอตาง ๆ ของทาน เจาหนาท่ีไมมีความจำเปนตองปกปดเอกสารท่ีใชประกอบการ
พิจารณา เวนแตกรณีท่ีเปนความลับเทานั้น กฎหมายจึงใหทานมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารพยานหลักฐานท่ีเจาหนาท่ีใช
ประกอบการพิจารณาได เพื่อใหทานตรวจสอบความถูกตองและอาจโตแยง ช้ีแจงหรือปองกันสิทธิของตนได 

7. สิทธิไดรับทราบเหตุผลของคำสั่ง 
          กรณีท่ีมีคำส่ังเปนหนังสือ ทานมีสิทธิท่ีจะไดรับทราบเหตุผลของเจาหนาท่ี อันประกอบดวยขอเท็จจริง ขอกฎหมาย 
ขอพิจารณา และสนับสนุนในการใชดุลยพินิจของการออกคำส่ังในเรื่องนั้น ๆ เพื่อใหทานทราบไดวาเจาหนาท่ีพิจารณาคำขอ
โดยถูกตองเหมาะสมหรือไม อันจะทำใหทานสามารถโตแยงคำส่ังของเจาหนาท่ีไดโดยถูกตอง 
 
8. สิทธิท่ีจะไดรับแจงวิธีการอุทธรณหรือโตแยงและสิทธิในการอุทธรณคำสั่ง 
          ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีออกคำส่ังใหทานปฏิบัติตามหรือมีคำส่ังไมอนุญาตตามคำขอของทาน ทานสามารถอุทธรณโตแยง
คำส่ังดังกลาวไดภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคำส่ัง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนดไวในคำส่ัง เจาหนาท่ีจึง
ตองแจงสิทธิการอุทธรณคำส่ัง พรอมท้ังระบุวิธีการยื่นอุทธรณและระยะเวลาสำหรับการอุทธรณไวในคำส่ัง และหากเจาหนาท่ี
ไมแจงสิทธิและวิธีการอุทธรณไว จะทำใหระยะเวลาการใชสิทธิอุทธรณของทานขยายเปน 1 ป นับแตวันท่ีไดรับแจงคำส่ังครั้ง
แรก 
 
9. สิทธิในการขอใหพิจารณาใหม 
          ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีออกคำส่ังใหทานปฏิบัติตามหรือคำส่ังไมอนุญาตตามคำขอของทาน หากทานไมไดอุทธรณโตแยง
คำส่ังภายในระยะท่ีกำหนดไวในคำส่ัง ทานอาจยื่นคำขอใหเจาหนาท่ีพิจารณาทบทวนคำส่ังเพื่อเพิกถอนหรือแกไขเพิ่มเติม
คำส่ังได ตอเมื่อมีเหตุตามท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังนี้ ทานตองยื่นขอใหเจาหนาท่ีพิจารณาทบทวนคำส่ังภายใน 90 วันนับแตวันท่ี
ทานรูเหตุท่ีขอใหพิจารณาใหมได 
 
ขอมูลอางอิง : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 


