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ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง
ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘/๒ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตกิ ำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ 16 มำตรำ 30/2
มำตรำ 36 วรรคห้ ำ และมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยกำร
ทะเบียนกลำงออกระเบียบเกี่ยวกับกำรทะเบียนรำษฎรไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดำระเบียบสำนักทะเบียนกลำงที่เกี่ยวด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎรที่ใช้บังคับอยู่
ในวันที่ระเบียบนี้ให้บงั คับซึ่งมีข้อควำมขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ หรือไม่มีแนวทำงปฏิบัตใิ นเรือ่ งที่กำหนด
ไว้ในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้ยกเลิกควำมในข้อ 32 ของระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร
พ.ศ. 2535 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ข้อ 32 เมื่อเจ้ำบ้ำนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำบ้ำนแจ้งต่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้ง
ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเลขประจำบ้ำน ให้นำยทะเบียนรับคำร้อง
ตำมแบบ ท.ร.9 ตรวจสอบว่ ำ บ้ ำ นที่ ข อก ำหนดเลขประจ ำบ้ำ นปลู ก สร้ ำ งอยู่ ใ นเขตหรือ นอกเขต
ประกำศใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร และดำเนินกำร ดังนี้
ก. กรณีบ้ำนปลูกสร้ำงอยู่ในเขตประกำศใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(๑) เรียกตรวจหลักฐำนแสดงสิทธิครอบครองที่ดินที่ปลูกสร้ำงบ้ำน ไม่ว่ำจะครอบครอง
ในฐำนะเจ้ำของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่ำที่ดิน หรือได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของที่ดิน หนังสืออนุญำตปลูกสร้ำง
หรือใบรับแจ้งกำรก่อสร้ำงอำคำรที่ออกให้โดยเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น บัตรประจำตัวของผู้แจ้ งและสำเนำ
บัตรประจำตัวของเจ้ำของที่ดินหรือผู้มีอำนำจอนุญำตให้ใช้ที่ดินเพื่อกำรปลูกสร้ำงบ้ำน
(๒) ตรวจสภำพบ้ำนที่ขอกำหนดเลขประจำบ้ำน เป็นบ้ำนที่ปลูกสร้ำงเสร็จสมบูรณ์หรือ
สร้ำงเกือบเสร็จและสำมำรถเข้ำอยู่อำศัยได้เป็นปกติอย่ำงเหมำะสม
(๓) กำหนดเลขประจำบ้ำนและเลขรหัสประจำบ้ำน
(๔) ถ้ำผู้ขอเลขประจำบ้ำนมีหลักฐำนแสดงสิทธิครอบครองที่ดินที่ปลูกสร้ำงบ้ำน แต่ไม่มี
หลักฐำนกำรขออนุญำตปลูกสร้ำงหรือใบรับแจ้งกำรก่อสร้ำง ให้นำยทะเบียนกำหนดเลขประจำบ้ำนและ
เลขรหัสประจำบ้ำนเป็นบ้ำนชั่วครำว และแนะนำเจ้ำบ้ำนให้ดำเนินกำรขออนุ ญำตให้ถูกต้องตำมกฎหมำย
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ว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร แล้วนำหลักฐำนพร้อมสำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนมำแก้ไขโดยขีดฆ่ำคำว่ำ
“ชั่วครำว” ออกและบันทึกกำรแก้ไขพร้อมลงวันเดือนปีที่แก้ไขและลงชื่อนำยทะเบียนไว้เป็นหลักฐำน
(5) ถ้ ำ ผู้ ข อเลขประจ ำบ้ ำนไม่ มีหลั ก ฐำนแสดงสิ ทธิ ครอบครองที่ ดินที่ ปลู ก สร้ำงบ้ำน
ให้นำยทะเบียนกำหนดเลขประจำบ้ำนและเลขรหัสประจำบ้ำนเป็นบ้ำนชั่วครำว และให้บันทึกข้อควำม
ไว้ในสำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนว่ำ “ผู้ใดจะอ้ำงทะเบียนบ้ำนชั่วครำวฉบับนี้เพื่อแสดงว่ำตนมีสิทธิ
ในที่ดินหรือเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่บ้ำนหลังนี้ตั้งอยู่มิได้”
ข. กรณีบ้ำนปลูกสร้ำงอยู่นอกเขตประกำศใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(๑) เรียกตรวจหลักฐำนแสดงสิทธิครอบครองที่ดินที่ปลูกสร้ำงบ้ำน ไม่ว่ำจะครอบครอง
ในฐำนะเจ้ำของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่ำที่ ดิน หรือได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของที่ดิน บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง
และสำเนำบัตรประจำตัวของเจ้ำของที่ดินหรือผู้มีอำนำจอนุญำตให้ใช้ที่ดินเพื่อกำรปลูกสร้ำงบ้ำน
(๒) ตรวจสภำพบ้ำนที่ขอกำหนดเลขประจำบ้ำน เป็นบ้ำนที่ปลูกสร้ำงแล้วเสร็จหรือสร้ำง
เกือบเสร็จและสำมำรถเข้ำอยู่อำศัยได้เป็นปกติอย่ำงเหมำะสม
(๓) กำหนดเลขประจำบ้ำนและเลขรหัสประจำบ้ำน
(4) ถ้ ำ ผู้ ข อเลขประจ ำบ้ ำนไม่ มีหลั ก ฐำนแสดงสิ ทธิ ครอบครองที่ ดินที่ ปลู ก สร้ำงบ้ำน
ให้นำยทะเบียนกำหนดเลขประจำบ้ำนและเลขรหัสประจำบ้ำนเป็นบ้ำนชั่วครำว และให้บันทึกข้อควำม
ไว้ในสำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนว่ำ “ผู้ใดจะอ้ำงทะเบียนบ้ำนชั่วครำวฉบับนี้เพื่อแสดงว่ำตนมีสิทธิ
ในที่ดินหรือเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่บ้ำนหลังนี้ตั้งอยู่มิได้”
กรณีเจ้ำบ้ำนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำบ้ำนแจ้งต่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งประจำหมู่บ้ำน
ให้นำยทะเบียนรับคำร้องตำมแบบ ท.ร.9 ตรวจสอบว่ำบ้ำนที่ขอกำหนดเลขประจำบ้ำนปลูกสร้ำงอยู่ในเขต
หรือนอกเขตประกำศใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร และดำเนินกำรเช่นเดียวกับข้อ ก (๑) - (๔)
หรือข้อ ข (๑) - (๓) แล้วรวบรวมหลักฐำนส่งให้นำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นเพื่อจัดทำ
ทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนบ้ำนชั่วครำว แล้วแต่กรณี”
ข้อ 5 ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็นข้อ 32/1 ของระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำ
ทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535
“ข้ อ 32/1 เมื่ อ เจ้ ำ ของอำคำรหรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บมอบหมำยจำกเจ้ ำ ของอำคำรแจ้งต่อ
นำยทะเบียนผู้รับแจ้ง ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเลขประจำอำคำร
ให้นำยทะเบียนรับคำร้องตำมแบบ ท.ร.9 ตรวจสอบว่ำอำคำรที่ขอกำหนดเลขประจำอำคำรปลูกสร้ำง
อยู่ในเขตหรือนอกเขตประกำศใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร และดำเนินกำรเช่นเดียวกับกำรขอกำหนด
เลขประจำบ้ำนตำมข้อ 32”
ข้อ 6 ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็นข้อ 32/2 ของระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำ
ทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535
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“ข้อ 32/2 เมื่อเจ้ำบ้ำนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำบ้ำนแจ้งต่อนำยทะเบียนผูร้ บั แจ้ง
ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเลขประจำบ้ำนกรณีบ้ำนอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
ให้นำยทะเบียนรับคำร้องตำมแบบ ท.ร.9 แล้วดำเนินกำร ดังนี้
(๑) ตรวจสอบว่ำบ้ำนที่ขอกำหนดเลขประจำบ้ำนปลูกสร้ำงอยู่ในเขตหรือนอกเขตประกำศ
ใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(๒) ตรวจหลักฐำนแสดงสิทธิครอบครองที่ดนิ ที่ปลูกสร้ำงบ้ำนหลังดังกล่ำว และกำรขออนุญำต
ปลูกสร้ำงบ้ำน
(3) ตรวจสภำพบ้ำน โดยบ้ำนแต่ละหลังที่จะกำหนดเลขประจำบ้ำนให้ได้อย่ำงน้อยจะต้องมี
กำรก่อสร้ำงในส่วนที่เป็นรำกฐำนของบ้ำนและมุงหลังคำเรียบร้อยแล้ว หรือถ้ำเป็นตึกหรืออำคำรชุด
หรืออำคำรลักษณะอื่นในทำนองเดียวกัน จะต้องมีกำรก่อสร้ำงเป็นปริมำณงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
โดยมีหนังสือรับรองจำกวิศวกรหรือนำยช่ำงโยธำที่ควบคุมกำรก่อสร้ำง
(๔) กำหนดเลขประจำบ้ำน และเลขรหัสประจำบ้ำนชั่วครำว
(๕) จัดทำทะเบียนบ้ำนชั่วครำว และสำเนำทะเบียนบ้ำนชั่วครำวฉบับเจ้ำบ้ำนโดยระบุข้อควำมว่ำ
“บ้ำนอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง” สำหรับบ้ำนที่มีหลักฐำนกำรอนุญำตปลูกสร้ำง หรือ “บ้ำนอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง
(ไม่มีใบอนุญำตปลูกสร้ำง)” สำหรับบ้ำนที่ไม่มีหลักฐำนกำรอนุญำตปลูกสร้ำง
(๖) มอบสำเนำทะเบียนบ้ำนชั่วครำวฉบับเจ้ำบ้ำนพร้อมหลักฐำนกำรแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง
ควำมในข้อนี้ ใ ห้ ใ ช้กับ กำรขอเลขประจำอำคำรที่ส ร้ำงขึ้นเพื่ อใช้ป ระโยชน์อย่ ำงอื่นอันมิใช่
เพื่อเป็นที่อยู่อำศัย และกำรจัดทำทะเบียนอำคำรชั่วครำวที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงด้วย”
ข้อ 7 ให้ยกเลิก ควำมในส่วนที่ 3 กำรจัดทำทะเบียนรำษฎร ตอนที่ 1 ทะเบียนบ้ำน
ข้อ 40 ถึงข้อ 45 ของระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ส่วนที่ 3
กำรจัดทำทะเบียนรำษฎร
ตอนที่ 1
ทะเบียนบ้ำนและทะเบียนอำคำร
ข้อ 40 เมื่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งกำหนดเลขประจำบ้ำนหรือเลขประจำอำคำรให้บ้ำนหรือ
อำคำรหลังใดแล้ว ให้ดำเนินกำร ดังนี้
(๑) จัดสร้ำงรำยกำรทะเบียนบ้ำน หรือทะเบียนอำคำรในระบบฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎร
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(๒) กำหนดเลขรหัสประจำบ้ำน หรือเลขรหัสประจำอำคำร สำหรับบ้ำนหรืออำคำรหลังนั้น
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(๓) พิมพ์สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน หรือสำเนำทะเบียนอำคำรฉบับเจ้ำของอำคำร
สำหรับบ้ำนหรืออำคำรหลังนั้น
(4) มอบสำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน หรือสำเนำทะเบียนอำคำรฉบับเจ้ำของอำคำรให้แก่
เจ้ำบ้ำนหรือเจ้ำของอำคำร แล้วแต่กรณี พร้อมลงลำยมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบไว้เป็นหลักฐำน
ข้อ 41 กรณีเจ้ำบ้ำนหรือผู้ได้รับมอบหมำยยื่นคำร้องขอรับสำเนำทะเบียนบ้ำนใหม่ เนื่องจำก
สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเดิมสูญหำย หรือถูกทำลำย ให้นำยทะเบียนดำเนินกำร ดังนี้
(๑) รับแจ้งเอกสำรเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎรสูญหำยหรือถูกทำลำย ตำมแบบ ท.ร.๑๕
(๒) จัดทำสำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนขึ้นใหม่และให้ลงรำยกำรในช่องบันทึกในสำเนำ
ทะเบียนบ้ำนที่จัดทำขึ้นใหม่ว่ำ “แทนฉบับเดิมที่สูญหำย” หรือ “แทนฉบับเดิมที่ถูกทำลำย”
(๓) เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
(4) มอบส ำเนำทะเบี ย นบ้ ำ นฉบั บ เจ้ ำ บ้ ำ นให้ แ ก่ เ จ้ ำ บ้ ำ นหรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมำย โดยให้
ลงลำยมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบไว้เป็นหลักฐำน
กรณีสำเนำทะเบียนอำคำรฉบับเจ้ำของอำคำรสูญหำย หรือถูกทำลำย ให้ดำเนินกำรตำม
วรรคหนึ่ง (๑) - (4)
ข้อ 42 กรณีเจ้ำบ้ำนหรือผู้ได้รับมอบหมำยยื่นคำร้องขอรับสำเนำทะเบียนบ้ำนใหม่ เนื่องจำก
สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเดิมชำรุดจนใช้กำรไม่ได้ ให้นำยทะเบียนดำเนินกำร ดังนี้
(๑) เรียกสำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนที่ชำรุด คืนจำกผู้ยื่นคำร้อง
(๒) จัดทำสำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนขึ้นใหม่และให้ลงรำยกำรในช่องบันทึกในสำเนำ
ทะเบียนบ้ำนที่จัดทำขึ้นใหม่ว่ำ “แทนฉบับเดิมที่ชำรุดฯ”
(๓) เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
(4) มอบส ำเนำทะเบี ย นบ้ ำ นฉบั บ เจ้ ำ บ้ ำ นให้ แ ก่ เ จ้ ำ บ้ ำ นหรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมำย โดยให้
ลงลำยมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบไว้เป็นหลักฐำน
กรณีสำเนำทะเบียนอำคำรฉบับเจ้ำของอำคำรชำรุดจนใช้กำรไม่ได้ ให้ดำเนินกำรตำมวรรคหนึง่
(๑) - (4)
ข้อ 43 ทะเบียนบ้ำน (ท.ร.๑๔) ใช้ลงรำยกำรของคนที่มีสัญชำติไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย
ที่ได้รับอนุญำตให้มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรและมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว
ข้อ 44 ทะเบียนบ้ำน (ท.ร.๑๓) ใช้ลงรำยกำรของคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่ได้รับอนุญำต
ให้อำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชัว่ ครำว และคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่ได้รบั กำรผ่อนผันให้อำศัยอยูใ่ น
รำชอำณำจักรเป็นกรณีพิเศษตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
กำหนดตำมมำตรำ 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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ข้อ 45 ทะเบียนอำคำร (ท.ร.14 อ) เป็นทะเบียนสำหรับใช้ลงรำยกำรของอำคำรที่สร้ำงขึน้
เพื่อใช้ประโยชน์อย่ำงอื่นอันมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อำศัย อย่ำงน้อยต้องมีรำยกำรบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็น
เจ้ำของอำคำร สภำพของอำคำร วัตถุประสงค์ของอำคำร สถำนที่ตั้งของอำคำร กำรอนุญำตก่อสร้ำง”
ข้อ 8 ให้ยกเลิกควำมในข้อ 46 ของระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียน
รำษฎร พ.ศ. 2535 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔๖ ทะเบียนบ้ำนกลำงไม่ใช่ทะเบียนบ้ำน แต่เป็นทะเบียนที่ใช้สำหรับลงรำยกำรบุคคล
ที่ไม่อำจมีชื่อในทะเบียนบ้ำน และบุคคลที่อยู่ระหว่ำงกำรติดตำมตัวตำมหมำยจับของศำล
ให้ ส ำนั ก ทะเบี ย นอ ำเภอและส ำนั ก ทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ทุ ก แห่ ง จั ด ท ำทะเบี ย นบ้ ำ นกลำงของ
สำนักทะเบียนไว้แห่งละ 1 ฉบับ แต่หำกมีควำมจำเป็นต้องมีทะเบียนบ้ำนกลำงมำกกว่ำ 1 ฉบับ
ให้ น ำยทะเบี ย นอ ำเภอหรื อ นำยทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น แจ้ ง เหตุ ค วำมจ ำเป็ น และขออนุ มั ติ ผู้ อ ำนวยกำร
ทะเบียนกลำงก่อน”
ข้อ 9 ให้ ย กเลิ ก ควำมในข้ อ 48 ของระเบี ย บส ำนั ก ทะเบี ย นกลำงว่ ำ ด้ ว ยกำรจั ด ท ำ
ทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔๘ ผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลที่มีรำยกำรอยู่ในทะเบียนบ้ำนกลำงอำจยื่นคำร้ องขอให้
นำยทะเบียนคัด หรือคัดและรับรองสำเนำรำยกำรตำมทะเบียนบ้ำนกลำงเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐำน
อ้ำงอิงรำยกำรบุคคลได้ แต่ไม่สำมำรถใช้ยืนยันรำยกำรที่อยู่และสถำนะของบุคคลนั้นได้”
ข้อ 10 ให้ ย กเลิ ก ควำมในตอนที่ 5 กำรย้ ำ ยที่ อ ยู่ ข้ อ 72 ถึ ง ข้ อ 92 ของระเบีย บ
สำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ตอนที่ ๕
กำรย้ำยที่อยู่
ข้อ 72 ให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งรับแจ้งกำรย้ำยออกและย้ำยเข้ำรำยกำรบุคคลตำมทะเบียนบ้ำน
ได้ต่อเมื่อเจ้ำของรำยกำรบุคคลที่ขอย้ำยออกหรือย้ำยเข้ำได้มีกำรย้ำยที่อยู่ออกจำกบ้ำนหรือย้ำยเข้ำไป
อำศัยอยู่ในบ้ำนตำมทะเบียนบ้ำนที่แจ้งย้ำยออกหรือย้ำยเข้ำแล้ว
ข้อ 73 ให้ น ำยทะเบียนผู้รับแจ้ง รับแจ้งกำรย้ำยออกเฉพำะบุคคลที่มีชื่อและรำยกำรใน
ทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนบ้ำนกลำง และมีเจตนำต้องกำรเปลี่ยนภูมิลำเนำ
กำรเปลี่ยนภูมิลำเนำตำมวรรคหนึ่ง หมำยถึง กำรเปลี่ยนถิ่นที่อยู่โดยเจตนำย้ำยไปจำกที่อยู่
อำศัยเดิม ทั้งนี้ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ว่ำด้วยภูมิลำเนำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ได้แก่
ถิ่นอันผู้นั้นได้แสดงออกให้บุคคลอื่นรับรู้ได้ว่ำตนต้องกำรให้ถิ่นนั้นเป็นสถำนที่อยู่ประจำของตน แต่ต้อง
มิใช่บุคคลพิเศษ ซึ่งกฎหมำยกำหนดเรื่องภูมิลำเนำไว้เป็นกำรเฉพำะ เช่น ผู้เยำว์ คนไร้ควำมสำมำรถ
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ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และพนักงำนของรัฐ ผู้ที่ถูกจำคุกตำมคำพิพำกษำถึงที่สุดของศำลหรือ
ตำมค ำสั่ งโดยชอบด้ว ยกฎหมำย เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ นำยทะเบีย นผู้ รับแจ้ง อำจเรีย กสอบพยำนบุคคล
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำเจตนำเรื่องกำรเปลี่ยนภูมิลำเนำของผู้ที่จะย้ำยออกหรือย้ำยเข้ำได้ตำมสมควร
แต่จะต้องดำเนินกำรโดยเร็ว
กำรเปลี่ยนภูมิลำเนำตำมวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับกับกำรย้ำยเข้ำทะเบียนบ้ำนกลำงตำมที่กฎหมำย
ว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรกำหนด
ข้อ 74 ให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งรับแจ้งกำรย้ำยเข้ำตำมหลักฐำนกำรย้ำยที่อยู่ที่นำยทะเบียนออกให้
เว้นแต่กรณีกำรแจ้งย้ำยที่อยู่ปลำยทำง
ข้อ ๗๕ กำรรับแจ้งย้ำยเข้ำ หำกรำยกำรของบ้ำนที่แจ้งย้ำยเข้ำผิดไปจำกที่ระบุไว้ในใบแจ้ง
กำรย้ำย ที่อยู่ ให้ น ำยทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ผู้แจ้งย้ำยเข้ำไปอยู่ดำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
ตำมควำมเป็นจริง โดยให้ขีดฆ่ำรำยกำรเดิมที่ต้องแก้ไข แล้วลงรำยกำรที่อยู่ใหม่ด้วยหมึกสีแดงพร้อมทั้ ง
ลงลำยมือชื่อนำยทะเบียนและวันเดือนปีที่แก้ไขกำกับไว้ด้วย
ข้อ ๗๖ ใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ที่ลงรำยกำรบุคคลของผู้ย้ำยผิดไปจำกทะเบียนบ้ำน ให้นำยทะเบียน
ผู้รับแจ้งที่ออกใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ฉบับนั้นยกเลิกใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ฉบับดังกล่ำวและออกฉบับใหม่ให้
ข้อ ๗๗ ในกำรรั บ แจ้ ง ย้ ำยเข้ ำ หำกพบว่ ำ รำยกำรบุ คคลในใบแจ้ งกำรย้ ำ ยที่ อ ยู่ ผิ ด พลำด
ไม่ต รงกับข้อเท็จจริง ให้ น ำยทะเบียนผู้รับแจ้งรับแจ้งย้ำ ยเข้ำไว้ ก่อนและมีหนัง สือตรวจสอบไปยั ง
สำนักทะเบียนต้นทำง เมื่อได้รับแจ้งผลกำรตรวจสอบแล้ว ให้แก้ไขรำยกำรในทะเบียนบ้ำนและใบแจ้ง
กำรย้ำยที่อยู่ให้ถูกต้องต่อไป โดยไม่ต้องให้ผู้แจ้งยื่นคำร้องขอ
ข้อ 78 ให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งที่รับแจ้งกำรย้ำยออกตรวจสอบรำยกำรของบุคคลที่ได้รับ
กำรแจ้งย้ำยออกเป็นประจำทุกวัน ถ้ำพบว่ำบุคคลใดยังไม่ได้ย้ำยเข้ำทะเบียนบ้ำนภำยในสำมสิบวัน
นับแต่วันที่ได้ย้ำยออกจำกทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนบ้ำนกลำง ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใด ให้นำยทะเบียนผู้รับ
แจ้งย้ำยชื่อและรำยกำรบุคคลของผู้นั้นไว้ในทะเบียนบ้ำนกลำง โดยบันทึกเพิ่มเติมว่ำ “ย้ำยออกเกินกว่ำ
30 วัน” แล้วให้จำหน่ำยใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่โดยบันทึกหมำยเหตุด้วยข้อควำมเดียวกันนั้น
ข้อ ๗9 กำรแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ของคนต่ำงด้ำวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำวและคนต่ำงด้ำว
ที่ได้รับอนุญำตให้อำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ให้นำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียน
ท้องถิ่นแนะนำให้บุคคลดังกล่ำวแจ้งย้ำยใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำวต่อนำยทะเบียนคนต่ำงด้ำวท้องที่
หรือแจ้งต่อเจ้ำหน้ำที่ตำรวจท้องที่ที่ย้ำยเข้ำไปอยู่ใหม่ด้วย แล้วแต่กรณี
ข้อ 80 กำรแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ของคนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรโดยไม่ได้รับอนุญำต
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองรวมทั้งบุตรของบุคคลดังกล่ำว ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับคนสัญชำติไทย
เว้นแต่ถ้ำมีส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐควบคุมดูแลอยู่ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำนที่ควบคุมดูแลบุคคลดังกล่ำวก่อนจึงจะดำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ได้
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กำรย้ำยออก
ข้อ 81 เมื่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งกำรย้ำยออก ให้ดำเนินกำร ดังนี้
(๑) ตรวจสอบสถำนะของผู้แจ้งว่ำเป็นเจ้ำบ้ำน หรือเป็นผู้ที่ประสงค์จะย้ำยออก หรือเป็นบุคคล
ที่ได้รับมอบหมำยจำกบุคคลดังกล่ำว แล้วเรียกตรวจบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวคน
ซึ่งไม่มีสัญชำติไทยของผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมำยพร้อมด้วยบัตรหรือสำเนำบัตรของผู้มอบหมำย
แล้วแต่กรณี
(๒) เรียกสำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนที่จะแจ้งย้ำยออก แล้วตรวจสอบรำยกำรบุคคล
ที่จะแจ้งย้ำยออก ถ้ำไม่มีหรือไม่ได้นำมำด้วย ให้นำยทะเบียนบันทึกไว้เป็นหลักฐำน
(๓) สอบถำมผู้แ จ้ งให้ ไ ด้ควำมชัด แจ้ งเกี่ ยวกั บที่อ ยู่ต ำมทะเบีย นบ้ำ นที่ผู้ ย้ำ ยที่ อยู่ประสงค์
จะแจ้งย้ำยเข้ำ และหำกเจ้ำบ้ำนซึ่งมิใช่ผู้ย้ำยที่อยู่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำบ้ำนเป็นผู้แจ้งย้ำย
ให้นำยทะเบียนสอบบันทึกให้ปรำกฏเป็นหลักฐำนว่ำกำรแจ้งย้ำยที่อยู่ดังกล่ำวเป็นไปตำมเจตนำของผู้ยำ้ ย
และผู้แจ้งยอมรับในควำมผิดที่จะเกิดขึ้นหำกมิได้เป็นไปตำมถ้อยคำที่แจ้งไว้กับนำยทะเบียน
(4) รับแจ้งกำรย้ำยออก และพิมพ์ใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 ให้ผู้แจ้ง
ตรวจสอบควำมถูกต้องและลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน
(5) จำหน่ำยรำยกำรผู้ย้ำยที่อยู่ในทะเบียนบ้ำนในฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎรและสำเนำทะเบียน
บ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนโดยประทับคำว่ำ “ย้ำย” ด้วยหมึกสีน้ำเงิน ไว้หน้ำรำยกำรคนย้ำยออก
(6) มอบใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ พร้อมหลักฐำนกำรแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง
เพื่อส่งมอบให้ผู้ย้ำยนำไปแจ้งกำรย้ำยเข้ำต่อไป
กรณีแจ้งต่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งประจำหมู่บ้ำน ให้ดำเนินกำร ดังนี้
(๑) รับแจ้งตำมแบบพิมพ์ใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ตำมที่กำหนดในข้อ ๑๓๔ (๑๑)
(๒) ด ำเนิ น กำรตำมวรรคหนึ่ ง (๑) - (3) และมอบใบรับ แจ้ งกำรย้ ำ ยที่ อ ยู่ และหลักฐำน
กำรรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งเพื่อนำไปแจ้งต่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งประจำสำนักทะเบียน เพื่อดำเนินกำร
ตำมวรรคหนึ่ง (3) - (6)
เมื่ อ นำยทะเบี ย นผู้ รั บ แจ้ ง ได้ รั บกำรตอบรับ กำรแจ้ ง ย้ ำ ยเข้ำ จำกส ำนัก ทะเบี ย นปลำยทำง
ให้ตรวจสอบรำยกำรบ้ำนที่แจ้งย้ำยเข้ำในใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ ถ้ำรำยกำรบ้ำนที่ย้ำยเข้ำผิดไปจำกที่แจ้งไว้เดิม
ให้นำยทะเบียนแจ้งเจ้ำบ้ำนนำสำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนมำแก้ไขรำยกำรบ้ำนที่ย้ำยไปอยู่ใหม่
ให้ถูกต้องตรงกัน แล้วลงลำยมือชื่อพร้อมวันเดือนปีกำกับไว้ในสำเนำทะเบียนบ้ำนโดยไม่ต้องให้เจ้ำบ้ำน
ยื่นคำร้อง
ข้อ 82 ถ้ำกำรแจ้งย้ำยที่อยู่ตำมข้อ 81 เป็นกรณีกำรแจ้งย้ำยออกและย้ำยเข้ำทะเบียนบ้ำน
ในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน ให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งเรียกหลักฐำนเพิ่มเติม ได้แก่ สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับเจ้ำบ้ำนที่จะย้ำยเข้ำ และหนังสือยินยอมของเจ้ำบ้ำนที่ยินยอมให้ผู้ย้ำยย้ำยเข้ำทะเบียนบ้ำนดังกล่ำว
รวมถึงสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของเจ้ำบ้ำนนั้น เมื่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งอนุญำตให้ดำเนินกำร
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ตำมคำร้องแล้ว ให้พิมพ์ใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ ตอนที่ 1 เท่ำนั้น เพื่อให้ผู้ย้ำยที่อยู่ เจ้ำบ้ำน และนำยทะเบียน
ลงชื่อให้ครบถ้วน แล้วบัน ทึกภำพหรือสแกนใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ดังกล่ำวเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
ตำมขั้นตอนที่กำหนด
ข้อ ๘๓ เมื่อมีกำรแจ้งกำรย้ำยออกไปแล้ว ภำยหลังบุคคลดังกล่ำวได้ขอแจ้งย้ำยกลับบ้ำนเดิม
โดยยังมิได้แจ้งย้ำยเข้ำทะเบียนบ้ำนใด ให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งดำเนินกำร ดังนี้
(๑) เรี ย กใบแจ้ ง กำรย้ ำ ยที่ อ ยู่ คื น ส ำเนำทะเบี ย นบ้ ำ นฉบั บ เจ้ ำ บ้ ำ น หลั ก ฐำนแสดง
ควำมยินยอม ให้ผู้ย้ำยเข้ำอยู่ในบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของเจ้ำบ้ำน เว้นแต่กรณีเจ้ำบ้ำน
เป็นผู้แจ้งกำรย้ำยเข้ำของผู้นั้น
(๒) ตรวจสอบควำมถูกต้องของใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่
(3) แก้ไขรำยกำรในใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ในช่องไปอยู่ที่โดยระบุคำว่ำ “กลับที่เดิม”
(4) ด ำเนิ น กำรเช่ น เดี ย วกั บ กรณี ก ำรแจ้ ง ย้ ำ ยออกและย้ ำ ยเข้ ำ ทะเบี ย นบ้ ำ นในเขตสำนั ก
ทะเบียนเดียวกันตำมข้อ 82 โดยอนุโลม
ข้ อ 84 เมื่ อ นำยทะเบี ย นผู้ รั บแจ้ง ได้รับ แจ้ ง จำกหน่ วยทหำรขอแจ้ งย้ ำ ยที่ อ ยู่ ของบุคคล
ที่เข้ำรับรำชกำรเป็นทหำรกองประจำกำร ให้แจ้งเจ้ำบ้ำนมำดำเนินกำรแจ้งกำรย้ำยออกภำยในสิบห้ำวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกนำยทะเบียน โดยกำรแจ้งย้ำยออกให้ถือปฏิบัติตำมข้อ 81 เว้นแต่กำรส่งใบแจ้ง
กำรย้ำยที่อยู่ ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ให้นำยทะเบียนทำหนังสือส่งไปให้หน่วยทหำรโดยตรง
กรณีเจ้ำบ้ำนไม่มำดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งดำเนินกำรแจ้งย้ำยที่อยู่
ของบุคคลตำมรำยชื่อที่หน่วยทหำรแจ้งเป็นหนังสือรำชกำร โดยให้บันทึกไว้ในทะเบียนบ้ำนในฐำนข้อมูล
กำรทะเบียนรำษฎรและใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ต รงรำยกำรผู้แจ้งย้ำยออกว่ำ “แจ้งย้ำยตำมหนังสือ..
(ชื่อหน่วยทหำร).. ที่... ลงวันที่...” และส่งใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ไปให้หน่วย
ทหำรโดยตรง แล้วทำหนังสือแจ้งเจ้ำบ้ำนให้ นำสำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนมำปรับปรุงรำยกำร
ให้ถูกต้องต่อไป
ข้อ 85 กรณีที่มีกำรแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ออกจำกทะเบียนบ้ำนแล้ว แต่ผู้ย้ำยที่อยู่ถึงแก่ควำมตำย
ก่อนที่จะแจ้งย้ำยเข้ำ ให้ดำเนินกำร ดังนี้
(๑) เมื่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งตรวจรำยกำรบุคคลในฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎรพบว่ำผู้ตำย
เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่ำงย้ำยโดยยังไม่ได้รับแจ้งกำรย้ำยเข้ำที่ใด ให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งรับแจ้งกำรตำย
เรียกใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 จำกผู้แจ้งกำรตำยหรือญำติของผู้ตำย (กรณีใบแจ้ง
กำรย้ำยที่อยู่มีชื่อผู้ตำยเพียงรำยเดียว) และเมื่อออกมรณบัตรแล้วให้ส่งมรณบัตร ตอนที่ ๒ และใบแจ้ง
กำรย้ำยที่อยู่ (ถ้ำมี) ไปยังสำนักทะเบียนที่ผู้ตำยแจ้งย้ำยออกโดยไม่ต้องรับแจ้งกำรย้ำยเข้ำแต่อย่ำงใด
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(2) ให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งของสำนักทะเบียนที่ผู้ตำยแจ้งย้ำยออกหมำยเหตุในทะเบียนบ้ ำน
ในฐำนข้ อ มู ล กำรทะเบี ย นรำษฎรและใบแจ้ ง กำรย้ ำ ยที่ อ ยู่ (ถ้ ำ มี ) ว่ ำ “ตำยก่ อ นแจ้ ง ย้ ำ ยเข้ ำ
ตำมมรณบัตร…..ออกเมื่อวันที่....” สำหรับกรณีผู้มีส่วนได้เสียนำมรณบัตรของผู้ตำยมำแจ้งต่อนำยทะเบียน
ก่อนได้รับแจ้งจำกสำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ก็ให้ดำเนินกำรหมำยเหตุเช่นเดียวกัน
กรณีกำรแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ตำมวรรคหนึ่งมีผู้ย้ำยคนอื่นที่มีชีวิตอยู่ ให้นำใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่
ไปดำเนินกำรแจ้งย้ำยเข้ำตำมระเบียบต่อไป ส่วนผู้ย้ำยที่อยู่ที่ถึงแก่ควำมตำยไปแล้วให้นำยทะเบียน
ผู้รับแจ้งระงับกำรรับแจ้งย้ำยเข้ำ โดยให้หมำยเหตุในใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ว่ำ “บุคคลลำดับที่… ตำยก่อน
แจ้งย้ำยเข้ำตำมมรณบัตร….ออกเมื่อวันที่....” และเมื่อสำนักทะเบียนที่รับแจ้งกำรย้ำยออกได้รับตอบรับ
กำรแจ้ง กำรย้ำยเข้ำแล้ว ให้หมำยเหตุในทะเบียนบ้ำนในฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎรเฉพำะรำยกำร
ของผู้ตำยว่ำ “ตำยก่อนแจ้งย้ำยเข้ำ ตำมมรณบัตร…..ออกเมื่อวันที่....” เช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง
ข้อ ๘6 เมื่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งจำกเจ้ำบ้ำนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยขอให้
ย้ำยบุคคลในทะเบียนบ้ำนไปเข้ำไว้ในทะเบียนบ้ำนกลำง ให้ดำเนินกำร ดังนี้
(๑) เรียกสำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนที่จะแจ้งย้ำยออก และบัตรประจำตัวประชำชน
หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยของผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมำยพร้อมด้วยบัตรหรือสำเนำบัตร
ของผู้มอบหมำย แล้วแต่กรณี ตรวจสอบสถำนะของผู้แจ้งว่ำเป็นเจ้ำบ้ำน
(2) สอบสวนผู้แจ้งให้ได้ ข้อเท็จจริงว่ำบุคคลดังกล่ำวได้ออกไปจำกบ้ำนโดยไม่เคยกลับมำอีก
เป็นเวลำติดต่อกันเกินกว่ำหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และไม่ทรำบว่ำบุคคลดังกล่ำวไปอยู่ที่ใด มีใครเป็นพยำน
ที่ทรำบเรื่องดังกล่ำวหรือไม่ ได้แก่ผู้ใด
(3) รับแจ้งกำรย้ำยออกบุคคลดังกล่ำวและย้ำยเข้ำในทะเบียนบ้ำ นกลำงของสำนักทะเบียน
โดยให้พิมพ์ใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ ตอนที่ 1 เท่ำนั้น เพื่อให้เจ้ำบ้ำน และนำยทะเบียนลงชื่อให้ครบถ้วน
แล้วบันทึกภำพหรือสแกนใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ดังกล่ำวเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
(๔) จำหน่ำยรำยกำรผู้ถูกย้ำยในทะเบียนบ้ำนในฐำนข้อมูลทะเบี ยนรำษฎรและสำเนำทะเบียน
บ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนโดยประทับคำว่ำ “ย้ำย” ด้วยหมึกสีน้ำเงิน ไว้หน้ำรำยกำรคนย้ำยออก
(5) คืนสำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนและบัตรประจำตัวให้แก่ผู้แจ้ง
กรณีเจ้ำบ้ำนแจ้งกำรย้ำยออกของรำยกำรบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้ำนโดยไม่รู้ จักว่ำ ผู้ นั้ น
เป็นใคร มีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ ให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งดำเนินกำรเช่นเดียวกับวรรคหนึ่งโดยประเด็น
กำรสอบสวนให้เน้นที่ประวัติควำมเป็นมำของบุคคลที่ถูกแจ้งย้ำยออก
ข้อ 87 กรณีนำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นตรวจพบหรือได้รับแจ้งเรื่องบ้ำนรื้อถอน
โดยไม่ แ จ้ ง กำรรื้ อ บ้ ำ นต่ อ นำยทะเบี ย น หรื อ บ้ ำ นถู ก ท ำลำยจนไม่ ส ำมำรถใช้ เ ป็ น ที่ อ ยู่ อ ำศั ย ได้
ให้นำยทะเบียนทำหนังสือเรียกเจ้ำบ้ำนให้มำดำเนินกำรแจ้งย้ำยรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำนดังกล่ำว
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ตรวจสอบได้ข้อยุติว่ำบ้ำนหลังดังกล่ำวไม่มีสภำพเป็นบ้ำน หำกครบกำหนด
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เวลำตำมที่แจ้งแล้วไม่มีผู้ใดมำแจ้งต่อนำยทะเบียน ให้ดำเนินกำรย้ำยรำยกำรบุคคลตำมทะเบียนบ้ำนนั้น
ไปเข้ำในทะเบียนบ้ำนกลำง โดยดำเนินกำรตำมข้อ 86 โดยอนุโลม
ข้อ 88 เมื่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับหนังสือแจ้งจำกสำนักทะเบียนกลำงให้ย้ำยบุคคล
ไปเข้ำไว้ในทะเบียนบ้ำนกลำงกรณีเป็นผู้ที่ถูกออกหมำยจับและยังไม่ได้ตัวมำดำเนินกำรภำยในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ศำลออกหมำยจับ ให้ดำเนินกำร ดังนี้
(๑) ให้แจ้งเจ้ำบ้ำนของบ้ำนหลังที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่มำดำเนินกำรแจ้งกำรย้ำยออกภำยในสิบห้ำวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกนำยทะเบียน โดยให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 86 โดยอนุโลม โดยให้บันทึกไว้
ในทะเบียนบ้ำนในฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎรและสำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนว่ำ “บุคคลลำดับที่...
อยู่ระหว่ำงกำรติดตำมตัวตำมหมำย”
(๒) กรณีเจ้ำบ้ำนไม่มำดำเนินกำรตำม (๑) ให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งดำเนินกำรแจ้งย้ำยที่อยู่
ของบุคคลที่อยู่ระหว่ำงติดตำมตัวตำมหมำยจับที่ได้รับแจ้งนั้นออกจำกทะเบียนบ้ำนและเพิ่มชื่อไปเข้ำไว้
ในทะเบี ย นบ้ ำ นกลำงของส ำนั ก ทะเบี ย น โดยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ำม (๑) แล้ ว ท ำหนั ง สื อ แจ้ ง เจ้ ำ บ้ ำน
ให้นำสำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนมำปรับปรุงรำยกำรให้ถูกต้องต่อไป
(๓) รำยงำนผลให้สำนักทะเบียนกลำงทรำบโดยเร็ว
กรณีเจ้ำบ้ำนหรือผู้มีส่ว นได้เสียแจ้งว่ำบุคคลตำมหมำยจับของศำลไม่ใช่บุคคลคนเดียวกับ
ที่มีชื่อและรำยกำรในทะเบียนบ้ำน ให้นำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นสอบสวนข้อเท็จจริง
และเรียกตรวจพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง แล้วรวบรวมสำเนำแจ้งให้สำนักทะเบียนกลำงเพื่อดำเนินกำรต่อไป
สำหรับรำยกำรบุคคลตำมที่ได้รับแจ้งให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง (๑) โดยหมำยเหตุ
เพิ่มเติ มว่ำ “อยู่ระหว่ำงโต้แ ย้ง ” ถ้ำต่อมำบุคคลดังกล่ำวได้รับกำรเพิกถอนหมำยจับด้วยเหตุแห่ง
กำรสำคัญผิดในตัวผู้กระทำผิด ให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งยกเลิกคำสั่งกำรแจ้งย้ำยรำยกำรบุคคลของผู้นั้น
ไปเข้ำไว้ในทะเบียนบ้ำนกลำง แล้วเพิ่มชื่อกลับไปเข้ำในทะเบียนบ้ำนตำมเดิมก่อ นที่ผู้นั้นจะถูกย้ำยไปไว้
ในทะเบียนบ้ำนกลำง รวมทั้งให้ลบหมำยเหตุที่เคยบันทึกไว้ในรำยกำรบุคคลของผู้นั้นในฐำนข้อมูล
กำรทะเบียนรำษฎรและสำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน
กรณีนำยทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งจำกเจ้ำบ้ำนหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ว่ำบุคคลตำมหมำยจับของศำลนัน้ ได้เข้ำมอบตัวต่อเจ้ำพนักงำน หรือถูกจับตัวได้แล้ว โดยที่นำยทะเบียน
ผู้รับแจ้งยังไม่ได้ย้ำยรำยกำรบุคคลของผู้นั้นไปเข้ำไว้ในทะเบียนบ้ำนกลำง ให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้ง
ตรวจสอบพยำนหลักฐำนให้ปรำกฏข้อเท็จจริง และระงับกำรดำเนินกำรเพื่อย้ ำยรำยกำรบุคคลไปเข้ำ
ในทะเบียนบ้ำนกลำง แล้วรำยงำนสำนักทะเบียนกลำงทรำบโดยเร็ว
ข้อ 89 เมื่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งกำรย้ำยออกจำกทะเบียนบ้ำนกลำง ให้ดำเนินกำร
ดังนี้
(๑) ตรวจสอบรำยกำรบุคคลที่ประสงค์จะแจ้งย้ำยออกจำกทะเบียนบ้ำนกลำงในฐำนข้อมูล
กำรทะเบียนรำษฎรว่ำมีรำยกำรอยู่จริงหรือไม่ เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่ำงติดตำมตัวตำมหมำยจับหรือไม่
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(๒) เรียกตรวจหลักฐำนของผู้แจ้งเพื่อพิสูจน์ว่ำเป็นบุคคลตำมรำยกำรในทะเบียนบ้ำนกลำง
เช่น บัตรประจำตัวประชำชน หรือหลักฐำนที่ทำงรำชกำรออกให้ซึ่งมีรูปถ่ำย เป็นต้น และหำกผู้แจ้ง
ไม่มีหลักฐำนเอกสำรดังกล่ำว ให้สอบสวนพยำนบุคคลที่น่ำเชื่อถือที่รู้จักบุคคลตำมทะเบียนบ้ำนกลำง
อย่ำงน้ อย 2 คน และถ้ำบุคคลตำมทะเบียนบ้ำนกลำงเป็นผู้ที่อยู่ระหว่ำงติด ตำมตัวตำมหมำยจับ
ให้นำยทะเบียนเรียกตรวจหลักฐำนที่แสดงว่ำหมำยจับนั้นได้ถูกเพิกถอนหรือได้มีกำรปฏิบัติตำมหมำยจับแล้ว
เช่น หลักฐำนกำรสั่งไม่ฟ้องของอัยกำร หลักฐำนกำรได้รับกำรประกันตัวในชั้นพนักงำนสอบสวนหรือ
ศำล เป็นต้น
(3) ถ้ำบ้ำนที่จะย้ำยเข้ำไปอยู่อยู่ในเขตพื้นที่สำนักทะเบียนอื่น ให้ดำเนินกำรตำมข้อ 81
แต่ถ้ำอยู่ในเขตพื้นที่สำนักทะเบียนเดียวกัน ให้ดำเนินกำรตำมข้อ 82
กรณีบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้ำนกลำงมีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบห้ำปีบริบูรณ์ จะแจ้งย้ำยด้วยตนเอง
หรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นที่บรรลุนิติภำวะแล้วเป็นผู้แจ้งแทนก็ได้ ส่วนบุคคลที่มีอำยุต่ำกว่ำสิบห้ำปี
ให้บิดำหรือมำรดำหรือผู้ปกครองเป็นผู้แจ้งย้ำย กำรดำเนินกำรตำมวรรคนี้ไม่รวมถึงกำรแจ้งย้ำยบุคคล
ที่มีชื่อในทะเบียนบ้ำนกลำงเนื่องจำกเป็นผู้ที่อยู่ระหว่ำงติดตำมตัวตำมหมำยจับซึ่งจะต้องดำเนินกำร
ด้วยตนเอง
กำรแจ้งย้ำยออกจำกทะเบียนบ้ำนกลำงตำมวรรคหนึ่ง จะแจ้งกำรย้ำยออกและย้ำยเข้ำต่อ
นำยทะเบียนผู้รับแจ้ง ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของบ้ำนที่ผู้นั้น
ประสงค์จะย้ำยเข้ำก็ได้ เว้นแต่กรณีบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้ำนกลำงเนื่องจำกเป็นผู้ที่อยู่ระหว่ำงติดตำมตัว
ตำมหมำยจั บ จะต้ อ งขอแจ้ ง ย้ ำ ยต่ อ นำยทะเบี ย นผู้ รั บ แจ้ ง ณ ส ำนั ก ทะเบี ย นที่ ผู้ นั้ น มี ชื่ อ อยู่ ใ น
ทะเบียนบ้ำนกลำง
กำรย้ำยเข้ำ
ข้อ ๙0 เมื่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งกำรย้ำยเข้ำ ให้ดำเนินกำร ดังนี้
(๑) ตรวจสอบสถำนะของผู้แจ้งว่ำเป็นเจ้ำบ้ำน หรือเป็นผู้ที่ประสงค์จะย้ำยเข้ำ หรือเป็นบุคคล
ที่ได้รับมอบหมำยจำกบุคคลดังกล่ำว แล้วเรียกตรวจบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวคน
ซึ่งไม่มีสัญชำติไทยของผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมำยพร้อมด้วยบัตรหรือสำเนำบัตรของผู้มอบหมำย
แล้วแต่กรณี และถ้ำผู้แจ้งกำรย้ำยเข้ำไม่ใช่เจ้ำบ้ำน ให้เรียกหลักฐำนที่แสดงว่ำเจ้ำ บ้ำนยินยอมให้ผู้นั้น
ย้ำยเข้ำอยู่ในบ้ำนและสำเนำบัตรประจำตัวของเจ้ำบ้ำน
(๒) เรียกสำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนที่จะย้ำยเข้ำ และใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ ตอนที่ 1
และตอนที่ 2
(๓) สอบถำมผู้แจ้งย้ำยให้ได้ควำมชัดแจ้งว่ำที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนที่จะแจ้งย้ำยเข้ำนั้น ตรงตำม
ควำมประสงค์ของผู้ย้ำยที่อยู่หรือไม่ และผู้ย้ำยที่อยู่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงไรกับเจ้ำบ้ำนหรือผู้อยู่ในบ้ำนนั้น
(4) รับแจ้งกำรย้ำยเข้ำและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำนในฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎรและสำเนำ
ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน
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(5) มอบสำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนพร้อมหลักฐำนกำรแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง
(๖) ส่งใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ ตอนที่ ๒ ไปให้สำนักทะเบียนที่ออกใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ภำยใน
๗ วัน
กรณีแจ้งกำรย้ำยเข้ำต่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งประจำหมู่บ้ำน ให้ดำเนินกำร ดังนี้
(๑) รับแจ้งตำมแบบพิมพ์ใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ตำมที่กำหนดในข้อ ๑๓๔ (๑๑)
(๒) ด ำเนิ น กำรตำมวรรคหนึ่ ง (๑) - (3) และมอบใบรับ แจ้ งกำรย้ ำ ยที่ อ ยู่ และหลักฐำน
กำรรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งเพื่อนำไปแจ้งต่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งประจำสำนักทะเบียน เพื่อดำเนินกำร
ตำม (4) - (6)
ข้อ ๙1 เมื่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้ง ได้รับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ของบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน
ของสำนักทะเบียนอื่นโดยที่บุคคลนั้นยังไม่ได้แจ้งกำรย้ำยออก ให้ดำเนินกำร ดังนี้
(๑) ตรวจรำยกำรบุคคลที่จะขอย้ำยเข้ำจำกฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎร ว่ำมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้ำนหรือไม่ อยู่บ้ำนหลังใด สถำนะบุคคลทำงทะเบียนรำษฎรเป็นอย่ำงไร
(2) เรี ย กตรวจหลั กฐำนของผู้ แจ้ ง ได้ แ ก่ ส ำเนำทะเบีย นบ้ ำนฉบับเจ้ ำบ้ ำนที่ จ ะย้ำยเข้ำ
บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยของผู้ แจ้งย้ำย หลักฐำนกำรยินยอม
ของเจ้ำบ้ำนที่ให้ผู้นั้นย้ำยเข้ำอยู่ในบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของเจ้ำบ้ำน (กรณีเจ้ำบ้ำน
ไม่ได้เป็นผู้แจ้งกำรย้ำยที่อยู่ด้วยตนเอง)
(3) สอบถำมผู้แจ้งย้ำยให้ปรำกฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเจตนำเปลี่ยนภูมิลำเนำของผู้ย้ำยที่อยู่
(๔) รับแจ้งกำรย้ำยเข้ำ และพิมพ์ใบแจ้งกำรย้ ำยที่อยู่ ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ให้ผู้แจ้ง
ตรวจสอบควำมถูกต้องและลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน และให้หมำยเหตุด้ำนบนขวำว่ำ “แจ้งกำรย้ำยที่อยู่ปลำยทำง”
โดยถ้ำเจ้ำบ้ำนเป็นผู้แจ้งย้ำย ให้ผู้แจ้งลงลำยมือชื่อในช่องผู้แจ้งย้ำยเข้ำและช่องเจ้ำบ้ำนผู้ยินยอมให้ย้ำยเข้ำ
ส่วนช่องผู้แจ้งย้ำยออกให้เขียนชื่อตัว ชื่อสกุล (ตัวบรรจง) ของผู้ย้ำยที่อยู่ไว้ แต่ถ้ำเจ้ำบ้ำนไม่ใช่เป็น
ผู้แ จ้งย้ำยให้ ผู้แ จ้งลงลำยมือชื่อในช่ องผู้แจ้ง ย้ำยออกและผู้แจ้ง ย้ำยเข้ำ ส่วนช่องเจ้ำบ้ำนผู้ยินยอม
ให้ย้ำยเข้ำให้เขียนชื่อตัว ชื่อสกุล (ตัวบรรจง) ไว้
(5) เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
(6) เพิ่มชื่อผู้ย้ำยที่อยู่เข้ำในทะเบียนบ้ำนในฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎรและสำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับเจ้ำบ้ำน แล้วคืนสำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนและบัตรประจำตัวให้แก่ผู้แจ้ง
(7) ส่งใบแจ้งย้ำยที่อยู่ ตอนที่ 1 ไปยังสำนักทะเบียนที่ผู้ย้ำยที่อ ยู่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน
ก่อนกำรย้ำยเข้ำ
เมื่อสำนักทะเบียนต้นทำงที่ผู้ย้ำยที่อยู่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนก่อนกำรย้ำยเข้ำได้รับใบแจ้ง
กำรย้ ำ ยที่ อ ยู่ ตอนที่ 1 ให้ น ำยทะเบี ย นผู้ รั บ แจ้ ง ตรวจสอบรำยกำรผู้ ย้ ำ ยที่ อ ยู่ กั บ ทะเบี ยนบ้ ำ น
ในฐำนข้อมูล กำรทะเบียนรำษฎร แล้วให้ดำเนินกำร ดังนี้
(๑) บันทึกกำรย้ำยทีอ่ ยู่ในรำยกำรบุคคลผู้ย้ำยที่อยู่ในทะเบียนบ้ำนในฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎร
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(2) แจ้งเจ้ำบ้ำนให้นำสำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนมำดำเนินกำรย้ำยชื่อและรำยกำรบุคคล
ออกจำกทะเบียนบ้ำนให้ ถู กต้องเป็น ปัจจุบันภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกนำยทะเบีย น
โดยประทับหรือเขียนคำว่ำ “ย้ำยปลำยทำง” ด้วยหมึกสีน้ำเงิน ไว้หน้ำรำยกำรคนย้ำยออก
ข้อ ๙2 เมื่อนำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งว่ำ ใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่
ซึ่งออกให้แก่ผู้ แจ้งย้ำยได้สูญหำย ถูกทำลำย หรือชำรุดในสำระสำคัญ ก่อนที่จะนำไปแจ้งย้ำยเข้ำ
ให้นำยทะเบียนตรวจรำยกำรย้ำยที่อยู่ของบุคคลดังกล่ำวในฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎร ถ้ำพบข้อมูล
กำรแจ้งย้ำยออกและยังไม่ได้แจ้งย้ำยเข้ำที่ใด ให้นำยทะเบียนออกใบแทนใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ให้ ใหม่
โดยดำเนินกำร ดังนี้
(๑) กรณีสูญหำยหรือถูกทำลำย ให้นำยทะเบียนรับแจ้งเอกสำรเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎรสูญหำย
หรือถูกทำลำย ตำมแบบ ท.ร.๑๕
(๒) กรณีชำรุดในสำระสำคัญ ให้เรียกใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่คืนจำกผู้แจ้งแล้วแยกเก็บไว้ต่ำงหำก
(๓) กำรลงรำยกำรในใบแทนใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ ให้คัดลอกหรือพิมพ์ข้อควำมตำมรำยกำร
ที่ปรำกฏในใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ของฉบับที่สูญหำย ถูกทำลำย หรือชำรุดในสำระสำคัญ เว้นแต่รำยกำร
“เลขที่ ที่และวันเดือนปีที่ออกใบแทน” ให้ระบุตำมควำมเป็นจริง โดยให้หมำยเหตุด้วยตัวหนังสือสีแดง
ไว้ด้ำนบนขวำของใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ว่ำ “ใบแทนใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่” ส่วนใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ฉบับ
ที่สูญหำย ถูกทำลำยหรือชำรุดฯ ให้นำยทะเบียนดำเนินกำรยกเลิก
(๔) กรณีใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ที่สูญหำย หรือถูกทำลำย เป็นเอกสำรที่จัดทำขึ้นเป็นเวลำนำน
และนำยทะเบียนตรวจสอบไม่พบตอนที่ ๒ หรือตอนที่ ๓ ของใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ฉบับนั้น และไม่พบ
ข้อมูลกำรแจ้งย้ำยที่อยู่ในฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎร ให้นำยทะเบียนออกใบแทนใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่
โดยคัดลอกรำยกำรจำกทะเบียนบ้ำนฉบับที่ปรำกฏรำยกำรย้ำย เว้นแต่รำยกำร “เลขที่ ที่และวันเดือนปี
ที่ออกใบแทน” ให้ระบุตำมควำมเป็นจริง สำหรับรำยกำรใดที่ไม่ทรำบให้เว้นไว้ และให้หมำยเหตุว่ำ
“ใบแทนใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ ออกตำมหลักฐำนทะเบียนบ้ำน”
ข้อ 11 ให้ยกเลิกควำมตำม (13) (16) (19/1) และ (20) ของข้อ 134 ของระเบียบ
สำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 และแบบพิมพ์ตำมหัวข้อดังกล่ำว
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“(13) ท.ร.8 เป็นบันทึกกำรปรับทำงปกครองควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร
(16) ท.ร.9 เป็นใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้ำนและอำคำร
(19/1) ท.ร.14 อ/1 เป็นแบบรับรองรำยกำรทะเบียนอำคำรที่คัดจำกฐำนข้อมูลกำรทะเบียน
ของสำนักทะเบียนกลำง
(20) ท.ร.31 เป็นคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับงำนทะเบียนรำษฎร”
ข้อ 12 ให้ เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็น (18/1) และ (20/1) ของข้อ 134 ของระเบียบ
สำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535
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“(18/1) ท.ร.14 อ เป็นทะเบียนอำคำรที่สร้ำงขึ้นเพื่อประโยชน์อย่ำงอื่นอันมิใช่เพื่อเป็น
ที่อยู่อำศัย
(20/1) ใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร”
ข้ อ 13 ให้ เ พิ่ ม ควำมต่อไปนี้ เป็ นข้อ 152/1 ของระเบีย บส ำนัก ทะเบียนกลำงว่ำด้ว ย
กำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535
“ข้อ 152/1 กำรกำหนดเลขประจำตัวประชำชนให้กับบุคคลที่ได้รับกำรจดทะเบียนกำรเกิด
ที่สถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทย ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังนี้
(๑) เลขประจำตัวประชำชน มี 13 หลัก แบ่งออกเป็น 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 มี 1 หลัก หมำยถึง ประเภทบุคคล
ส่วนที่ 2 มี 4 หลัก หมำยถึง สถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยที่ออกเลขประจำตัว
ประชำชนให้กับบุคคลที่ได้รับกำรจดทะเบียนกำรเกิด
ส่ว นที่ 3 และส่ว นที่ 4 รวมกันมี 7 หลัก หมำยถึง ลำดับที่ของบุคคลในแต่ละ
ประเภทของแต่ละสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทย
ส่วนที่ 5 มี 1 หลัก หมำยถึง เลขตรวจสอบควำมถูกต้องของเลขประจำตัวประชำชน
แต่ละชุด
(๒) ประเภทของบุคคลที่ได้รับกำรกำหนดเลขประจำตัวประชำชน แบ่งเป็น 4 ประเภท
ประเภท 1 ได้แก่ คนสัญชำติไทยที่ได้จดทะเบียนกำรเกิดภำยใน 15 วันนับแต่วันที่เกิด
ประเภท 2 ได้แก่ คนสัญชำติไทยที่ได้จดทะเบียนกำรเกิดเกินกว่ำ 15 วันนับแต่วันที่เกิด
ประเภท 7 ได้ แ ก่ คนซึ่ ง ไม่ มี สั ญ ชำติ ไ ทย โดยมี บิ ด ำและมำรดำเป็ น คนต่ ำ งด้ ำ ว
และบิดำและหรือมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำวที่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว หรือ
เป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่ได้รับผ่อนผันให้อำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณีพิเศษตำมมำตรำ 17
แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522
ประเภท 0 ได้แก่ คนที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน โดยมีบิดำและหรือมำรดำเป็นบุคคล
ที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน
(๓) เลขรหัสของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทย ให้เป็นไปตำมบัญชีท้ำยระเบียบนี้”
ข้อ 14 ให้ยกเลิกควำมในส่วนที่ 8 กำรเปรียบเทียบคดีควำมผิดเกี่ยวกับกำรทะเบียนรำษฎร
ข้อ 171 ถึงข้อ 177 ของระเบียบสำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ส่วนที่ ๘
กำรพิจำรณำโทษปรับทำงปกครองสำหรับควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร
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ข้อ ๑๗1 เมื่อปรำกฏว่ำผู้ใดกระทำควำมผิดกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรที่บัญญัติให้มี
โทษปรับทำงปกครอง ให้นำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิน่ ดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว
ในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงตำมวรรคหนึ่ง ให้นำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่ น
มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ผู้ ถู ก กล่ ำ วหำให้ มี โ อกำสที่ จ ะทรำบข้ อ เท็ จ จริ ง อย่ ำ งเพี ย งพอและมี โ อกำสโต้ แ ย้ ง
แสดงหลักฐำนของตนก่อนที่จะมีคำสั่งลงโทษปรับทำงปกครอง
ข้อ 172 กำรพิ จ ำรณำก ำหนดอั ต รำโทษปรั บ ทำงปกครอง ให้ น ำยทะเบี ย นอ ำเภอหรื อ
นำยทะเบียนท้องถิ่น คำนึงถึงควำมร้ำยแรงของพฤติกำรณ์แห่งกำรกระทำควำมผิด ควำมหนักเบำของข้อหำ
และฐำนะของผู้กระทำควำมผิดประกอบด้วย
ข้อ 173 คำสั่งลงโทษปรับทำงปกครองให้ทำเป็นหนังสือระบุ วัน เดือน ปี ที่ออกคำสั่ง
ลงโทษปรับทำงปกครอง ลงลำยมือชื่อและตำแหน่งของผู้มีอำนำจออกคำสั่ง
ผู้มีอำนำจออกคำสั่งตำมวรรคหนึ่ง หมำยถึง นำยทะเบียนอำเภอ ในเขตสำนักทะเบียนอำเภอ
และนำยทะเบียนท้องถิ่น ในเขตสำนักทะเบียนท้องถิน่ แห่งที่เกิดเหตุกระทำควำมผิดที่มีโทษปรับทำงปกครอง
รวมถึงผู้ช่วยนำยทะเบียนอำเภอและผู้ช่วยนำยทะเบียนท้องถิ่นที่นำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี มีคำสั่งมอบอำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนด้วย
ข้อ 174 คำสั่งลงโทษปรับทำงปกครองต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่ำงน้อย
ต้องประกอบด้วย
(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญ
(๒) ข้อกฎหมำยที่อ้ำงอิง
(๓) ข้อพิจำรณำและข้อสนับสนุนในกำรใช้ดุลพินิจ
ข้อ 175 เมื่อออกคำสั่งลงโทษปรับทำงปกครองแล้วให้นำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียน
ท้องถิ่นแจ้งคำสั่งและสิทธิในกำรอุทธรณ์แก่ผู้ถูกกล่ำวหำซึ่งถูกลงโทษด้วย
ข้อ 176 คำสั่งลงโทษปรับทำงปกครองให้มีผลใช้ยันต่อผู้ถูกลงโทษตั้งแต่ขณะที่ผู้ถูกลงโทษ
ได้รับแจ้งเป็นต้นไป
ข้อ 177 เมื่อผู้ถูกลงโทษปรับทำงปกครองได้รับแจ้งคำสั่งปรับแล้ว ให้ผู้ถูกลงโทษปรับชำระ
ค่ำปรับให้แก่นำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งปรับ
โดยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับชำระเงินออกใบเสร็จรับเงินค่ำปรับให้แก่ผู้ถูกลงโทษปรับไว้เป็นหลักฐำน
ข้อ 178 ให้ผู้ถูกลงโทษปรับชำระค่ำปรับให้เสร็จสิ้นในครำวเดียว
ข้อ 179 ผู้ถูกลงโทษปรับทำงปกครองมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งปรับโดยให้ทำเป็นหนังสือระบุ
ข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง หรือข้อกฎหมำยอ้ำงอิงยื่นต่อนำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นภำยใน
สิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งปรับ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

ข้อ 180 เมื่ อ ถึ ง ก ำหนดระยะเวลำช ำระค่ ำ ปรั บ ตำมค ำสั่ ง ปรั บ แล้ ว ถ้ ำ ผู้ ถู ก ลงโทษปรั บ
ทำงปกครองไม่นำค่ำปรับมำชำระให้ถูกต้องครบถ้วนภำยในเวลำกำหนด ให้นำยทะเบียนอำเภอหรือ
นำยทะเบียนท้องถิ่นดำเนินกำรบังคับทำงปกครอง โดยปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำร
ทำงปกครอง
ข้อ 181 ค่ำปรับทำงปกครองที่นำยทะเบียนท้องถิ่นสั่งปรับตำมระเบียบนี้ให้ตกเป็นรำยได้
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ น ำยทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น นั้ น สั ง กั ด อยู่ ส่ ว นค่ ำ ปรั บ ทำงปกครอง
ที่นำยทะเบียนอำเภอเป็นผู้สั่งปรับให้ตกเป็นรำยได้ของแผ่นดินโดยให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ที่เกี่ยวด้วยกำรรับจ่ำย กำรเก็บรักษำและกำรนำส่งเงินในหน้ำที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ
ค่ำปรับ หมำยควำมว่ำ เงินค่ำปรับทำงปกครองที่นำยทะเบียนอำเภอและนำยทะเบียนท้องถิ่น
ออกคำสั่งลงโทษปรับทำงปกครองให้ผู้กระทำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรที่บัญญัติ
ให้มีโทษปรับทำงปกครองชำระให้แก่นำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
ข้อ 182 หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นกำรพิ จ ำรณำและมี ค ำสั่ ง ลงโทษปรั บ ทำงปกครอง
กำรอุทธรณ์ กำรพิจำรณำอุทธรณ์คำสั่งดังกล่ำว หำกระเบียบนี้มิได้กำหนดไว้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง
ข้อ ๑83 ให้ น ำยทะเบี ย นอ ำเภอและนำยทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น บั น ทึ ก กำรปรั บ ทำงปกครอง
ตำมแบบ ท.ร.8 ท้ำยระเบียบนี้”
ข้อ 15 กำรปฏิบัติในกำรแจ้งเกี่ยวกับกำรทะเบียนรำษฎรตำมระเบียบสำนักทะเบียนกลำง
ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ที่เป็นกำรแจ้งเกินระยะเวลำ
ที่กฎหมำยกำหนดซึ่งตำมระเบียบให้นำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นเปรียบเทียบปรับผู้แจ้ง
ก่อนจะดำเนินกำรรับแจ้งนั้น ให้แก้ไขเป็ น “ให้นำยทะเบียนอำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมจำกผู้แจ้งตำมกฎกระทรวงกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรแจ้งหรือขอเมื่อพ้นกำหนดเวลำ
พ.ศ. 2562 แล้วจึงดำเนินกำรต่อไป”
ประกำศ ณ วันที่ 25 เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖2
ร้อยตำรวจโท อำทิตย์ บุญญะโสภัต
ผู้อำนวยกำรทะเบียนกลำง

ท.ร.14 อ

สําเนาทะเบียนอาคาร
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความสําคัญของเอกสาร
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ทะเบียนอาคารเล่มนี้ เป็นหลักฐานของทางราชการที่จัดทําขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎร เพื่อมอบให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้เก็บรักษา หากมีรายการในทะเบียน
อาคารเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถูกต้อง ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารแจ้งต่อนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่อาคารตั้งอยู่ เพื่อบันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ทะเบียนอาคารออกให้แก่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารได้เพียงเล่มเดียว โดยเล่มที่พิมพ์
ครั้งสุดท้ายเท่านั้นถือเป็นเล่มปัจจุบัน ที่สามารถใช้อ้างอิงต่อบุคคลภายนอกและใช้แสดงต่อนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อบันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ในทะเบียนอาคารได้
หากบุคคลใดนําทะเบียนอาคารซึ่งตนเองรู้ว่าไม่ใช่เล่มปัจจุบัน ไปแสดงต่อบุคคลใดๆ ก็ตาม ว่าเป็นเล่ม
ปัจจุบันจะมีความรับผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายการเกี่ยวกับอาคาร
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สํานักทะเบียน

เลขรหัสประจําอาคาร
ชื่ออาคาร
ประเภทอาคาร

ลักษณะอาคาร

วัตถุประสงค์ของอาคาร
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองทีด่ ิน
หลักฐานการอนุญาตก่อสร้าง
ทีต่ ั้งอาคาร
วันเดือนปีทกี่ าํ หนดเลขที่อาคาร
ทะเบียนอาคารเลขทีน่ พี้ ิมพ์ครั้งที่

เมื่อวันที่

รายการเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
เจ้าของอาคาร
เลขประจําตัวประชาชน
ที่อยู่
ผู้ครอบครองอาคาร
เลขประจําตัวประชาชน
ที่อยู่
ครอบครองอาคารในฐานะ
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สัญชาติ

สัญชาติ
วันที่ครอบครอง
ลงชื่อ ...................................................... นายทะเบียน
(.....................................................)
......../................./...................

คําร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
ที่ ................../.........................

ท.ร.31

เขียนที่สํานักทะเบียน ......................................................
วันที่ ................................................................................

ข้าพเจ้า ................................................................................. เลขประจําตัวประชาชน ..................................................
อายุ ............ ปี มีความประสงค์ขอให้นายทะเบียนดําเนินการในเรื่องต่อไปนี้
1. ขอแจ้งการเกิด
ภายในกําหนด
เกินกําหนด
ในท้องที่
ต่างท้องที่
จํานวน ........... ราย ได้แก่
1.1 ชื่อ ....................................... ชื่อสกุล ..................................... วันเดือนปีเกิด ........................ สัญชาติ................
1.2 ชื่อ ....................................... ชื่อสกุล ..................................... วันเดือนปีเกิด ........................ สัญชาติ................
2. ขอเพิ่มชื่อบุคคล ในทะเบียนบ้าน
ในทะเบียนประวัติ จํานวน ........... ราย ได้แก่
2.1 ชื่อ ....................................... ชื่อสกุล ..................................... วันเดือนปีเกิด ........................ สัญชาติ................
2.2 ชื่อ ....................................... ชื่อสกุล ..................................... วันเดือนปีเกิด ........................ สัญชาติ................
3. ขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน ได้แก่
3.1 รายการบุคคลในทะเบียนบ้าน จํานวน ........... ราย ได้แก่
(1) ชื่อ ............................ ชื่อสกุล ..................................... เลขประจําตัวประชาชน .........................................
รายการที่ขอแก้ไข
คํานําหน้านาม
ชื่อตัว
ชื่อสกุล
สัญชาติ
วันเดือนปีเกิด
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
อื่นๆ (ระบุ)............
รายการเดิม (ระบุ) ..................................................... รายการที่ขอแก้ไข (ระบุ) ..........................................
(2) ชื่อ ............................ ชื่อสกุล ..................................... เลขประจําตัวประชาชน .........................................
รายการที่ขอแก้ไข
คํานําหน้านาม
ชื่อตัว
ชื่อสกุล
สัญชาติ
วันเดือนปีเกิด
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
อื่นๆ (ระบุ)............
3.2 รายการบ้าน เลขที่ ........... หมู่ที่ ........... ถนน ............................ ตรอก/ซอย ..................ตําบล/แขวง...............
อําเภอ/เขต ................................ จังหวัด ....................................... รหัสประจําบ้าน .........................................
รายการที่ขอแก้ไข
ชื่อบ้าน
เลขที่บ้าน
ชื่อหมู่บ้าน
อื่นๆ(ระบุ) ..................
รายการเดิม (ระบุ) ..................................................... รายการที่ขอแก้ไข (ระบุ) ..........................................
4. ขอแก้ไขรายการในทะเบียนอาคาร ได้แก่
รายการอาคาร เลขที่ ........... หมู่ที่ ........... ถนน ............................ ตรอก/ซอย ..................ตําบล/แขวง...................
อําเภอ/เขต ................................ จังหวัด ....................................... รหัสประจําอาคาร ...............................................
รายการที่ขอแก้ไข
เจ้าของอาคาร
ผู้ครอบครองอาคาร
ประเภทอาคาร
ลักษณะอาคาร
วัตถุประสงค์ของอาคาร
อื่นๆ(ระบุ) ..................
รายการเดิม (ระบุ) ..................................................... รายการที่ขอแก้ไข (ระบุ) ..........................................
5. ขอแจ้งการตาย
ภายในกําหนด
เกินกําหนด
ในท้องที่
ต่างท้องที่
จํานวน ........... ราย ได้แก่
5.1 ชื่อ ............................... ชื่อสกุล ....................................... เลขประจําตัวประชาชน .............................................
5.2 ชื่อ ............................... ชื่อสกุล ....................................... เลขประจําตัวประชาชน .............................................
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6. ขอแจ้งการย้ายที่อยู่
ย้ายเข้า
ย้ายออก
ย้ายปลายทาง
จํานวน ........... ราย ได้แก่
6.1 ชื่อ ............................... ชื่อสกุล ....................................... เลขประจําตัวประชาชน .............................................
6.2 ชื่อ ............................... ชื่อสกุล ....................................... เลขประจําตัวประชาชน .............................................
จากบ้านเลขที่.................................................................................................................................................................
ไปบ้านเลขที่ ..................................................................................................................................................................
7. การจําหน่ายรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน จํานวน ........... ราย ได้แก่
7.1 ชื่อ ............................... ชื่อสกุล ....................................... เลขประจําตัวประชาชน .............................................
7.2 ชื่อ ............................... ชื่อสกุล ....................................... เลขประจําตัวประชาชน .............................................
8. ขอสําเนา
ทะเบียนบ้าน
ทะเบียนอาคาร
เลขที่ ............. หมู่ที่ ........... ถนน .............................. ตรอก/ซอย ............................... ตําบล/แขวง..........................
อําเภอ/เขต ................................ จังหวัด .......................................
เนื่องจาก
สูญหาย
ถูกทําลาย
ชํารุด
อื่นๆ (ระบุ) ...................................................
9. ขอคัดสําเนา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
รายการทะเบียนบ้าน (ท.ร.14/1)
รายการทะเบียนคนเกิด (ท.ร.1/ก) รายการทะเบียนคนตาย (ท.ร.4/ก)
รายการเกี่ยวกับบัตรหรือทะเบียนคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร (ท.ร.12)
อื่นๆ (ระบุ) ......................................
ของตนเอง จํานวน ............... ฉบับ
ของผู้อื่น ได้แก่
1. ชื่อ ............................... ชื่อสกุล ....................................... เลขประจําตัวประชาชน ............................................
2. ชื่อ ............................... ชื่อสกุล ....................................... เลขประจําตัวประชาชน ............................................
เพื่อนําไปใช้สําหรับ
การศึกษา
การรับราชการทหาร
การขอรับการสงเคราะห์
การจัดที่ดินของรัฐ
การปฏิบัติราชการ (ระบุชื่อหน่วยงาน) .................................
อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................................
10. ขอใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณี
สูญหาย
ถูกทําลาย
ชํารุด
ของใบแจ้งการย้ายที่อยู่
เลขที่ ....................................... ลงวันที่ .............................................................
ตามหลักฐานทะเบียนบ้านเลขที่ ........................................................................................................................
11. ชําระค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร กรณี ..............................................................................................................
ตามมาตรา ...................................... เงินค่าธรรมเนียม .................... บาท (..........................................................)
12. ชําระค่าธรรมเนียมการแจ้งหรือขอเมื่อพ้นกําหนดเวลา
กรณี ............................................................................................................... ตามมาตรา ..........................................
ระยะเวลาที่แจ้งหรือขอล่วงเลย เป็นเวลา ............ ปี ............. เดือน ............... วัน
เงินค่าธรรมเนียม .................... บาท (..........................................................)
13. ชําระค่าปรับทางปกครอง
ผู้ถูกกล่าวหา .................................................................... เลขประจําตัวประชาชน ......................................................
ความผิดฐาน ................................................................................................... ตามมาตรา ..........................................
ตามบันทึกการปรับทางปกครองฯ (ท.ร.8) คดีที่ ............../........................
เงินค่าปรับ .................... บาท (..........................................................)

3
14. ขอให้ดําเนินการเรื่องอื่นๆ (ระบุ) ................................................ ให้กับ
14.1 ชื่อ ............................... ชื่อสกุล ....................................... เลขประจําตัวประชาชน ..........................................
14.2 ชื่อ .............................. ชื่อสกุล ....................................... เลขประจําตัวประชาชน ...........................................
โดยบุคคลที่ขอให้นายทะเบียนดําเนินการดังกล่าวข้างต้น มีความเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าในฐานะเป็น
ของตนเอง
บุตร
ผู้อยู่ในบ้าน
อื่นๆ(ระบุ)..........................
โดยข้าพเจ้า
มีเอกสารหลักฐาน
พยานบุคคล
ไม่มีหลักฐาน
แสดงต่อนายทะเบียน
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้นายทะเบียนจัดเก็บหรือเปิดเผย
ข้อมูลรายการบุคคลในส่วนของข้าพเจ้าได้ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ลงชื่อ ............................................................... ผู้ยื่นคําร้อง
(..............................................................)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

เสนอ นายทะเบียน
ได้ตรวจสอบคําร้องและหลักฐานแล้ว เห็นว่า
ควรดําเนินการให้ โดย
เก็บ
ไม่เก็บ ค่าธรรมเนียม
ไม่อาจดําเนินการได้ เนื่องจาก ............................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................................... เจ้าหน้าที่
(..............................................................)
วันที่ .................................................................
คําสั่งนายทะเบียน
อนุญาต ตามคําร้องรายการที่ ...............................................................................................................................
ไม่อนุญาต ตามคําร้องรายการที่ ...................................................................................... และให้แจ้งผู้ร้องทราบ
เหตุผล (ระบุ) .......................................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................................... นายทะเบียน
(..............................................................)
วันที่ .................................................................

คดีที่................/.................

สํานักทะเบียน.......................................... จังหวัด ………………

ท.ร.8

บันทึกการปรับทางปกครองความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
1. คําให้การผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา
1.1 ผู้กล่าวหาชื่อ ...................................................... ตําแหน่ง ..............................................................
เลขประจําตัวประชาชน ................................... อายุ ........ ปี สัญชาติ ................... อาชีพ.......................
ที่อยู่ ...........................................................................................................................................................
กล่าวหาว่า เมื่อวันที่ ........................................................................ มีบุคคลกระทําความผิดที่มีโทษปรับ
ทางปกครองตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ชื่อว่า ....................................................................
......................................... ได้กระทําความผิดมีข้อเท็จจริงโดยสรุปดังนี้ ..................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
เหตุเกิดที่ .............................................................................................................................................
1.2 ผู้ถูกกล่าวหาชื่อ ................................................. เลขประจําตัวประชาชน .......................................
อายุ .......... ปี สัญชาติ ...................... อาชีพ............................................ ที่อยู่ ........................................
...................................................................................................................................................................
ให้ถ้อยคําว่า .............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ได้อ่านให้ทั้งสองฝ่ายฟังแล้วรับว่าถูกต้อง
ลงชื่อ .................................................. ผู้กล่าวหา
(..................................................)
ลงชื่อ .................................................. ผู้ถูกกล่าวหา
(..................................................)
ลงชื่อ .................................................. ผู้สอบสวน/บันทึก
(..................................................)
ลงชื่อ .................................................. พยาน
(..................................................)
บันทึกเพิ่มเติม ..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

(หน้าหลัง)

2. คําสั่งของผู้มีอํานาจออกคําสั่งลงโทษปรับทางปกครอง
ผู้มีอํานาจออกคําสั่งลงโทษปรับทางปกครอง เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดฐาน ...............................
..................................................................................................................................................................
ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ มาตรา ........................ จึงมีคําสั่งให้ชําระค่าปรับทางปกครอง
เป็นเงิน จํานวน ................... บาท (.........................................) ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคําสั่ง
3. ผลการปรับทางปกครอง
3.1 ผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้ปรับทางปกครอง และได้ชําระเงินค่าปรับถูกต้องครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่
................... เดือน .............................. พ.ศ. .................... หรือ
3.2 ผู้ ถู ก กล่ า วหาไม่ ยิ น ยอมนํ า ค่ า ปรั บ มาชํ า ระให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นภายในเวลากํ า หนด จึ ง ให้
ดํ าเนิ น ก ารบั งคั บ ท างป ก ค รอ งต่ อ ไป ต าม ห นั งสื อ แ จ้ งให้ ชํ าระ ค่ าป รั บ ท างป ก ค รอ ง
ที่ ......................................... ลงวันที่............... เดือน ................................. พ.ศ. ..........................
ลงชื่อ .................................................. ผู้ถูกกล่าวหา
(..................................................)
ลงชื่อ .................................................. นายทะเบียนอําเภอ/ท้องถิ่น.....................
(..................................................)
ลงชื่อ .................................................. ผู้บนั ทึก
(..................................................)
กรณีไม่ยินยอมชําระค่าปรับ
ได้ รั บ เงิ น ค่ า ปรั บ ทางปกครอง จํ า นวน
..................... บาท (........................................)
ให้ดําเนินการบังคับทางปกครองเพื่อนําเงิน
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ................ เลขที่ ............ มาชํ าระค่ าปรับ ทางปกครองให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ วน
ลงวัน ที่ ........... เดื อ น .............................. พ.ศ. ต่อไป
........................ ไว้แล้ว
ลงชื่อ ..................................................
ลงชื่อ ......................................... ผู้รับเงิน
นายทะเบียน..................................................
(..............................................)
........../.........................../...................
........../.........................../...................

บันทึกเพิ่มเติม ..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้านหรืออาคาร
ท.ร.9
สถานที่รับแจ้ง..........................................................
ที่................/.................
วันที่ .......................................................................
ข้าพเจ้า.................................................. เลขประจําตัวประชาชน.................................................... ที่อยู่ .........................
.........................................................................................................................................................................................................
ในฐานะ เจ้าบ้าน เจ้าของอาคาร ผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านหรือเจ้าของอาคาร อื่นๆ ....................................
ร้องขอต่อนายทะเบียน ............................................................................. เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับ บ้าน
อาคาร ดังนี้
แจ้งการปลูกสร้างใหม่ ขอกําหนดเลขประจําบ้านหรืออาคาร
แจ้งการรื้อ ถูกทําลาย หรือจําหน่ายบ้านหรืออาคาร
ขอเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจําบ้านหรืออาคาร
ที่ตั้งของบ้านหรืออาคาร ตั้งอยู่เลขที่ ..................................................................................................................................
.............................................................................. อยู่ระหว่างบ้านหรืออาคารเลขที่ ....................................................................
อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่สําคัญ คือ ...................................................................................................................................................
สภาพของบ้านหรืออาคาร (*ให้ระบุขนาดเนื้อที่ ลักษณะของบ้านว่าเป็นบ้านไม้ ตึก ตึกแถว อาคารชุด และกรณีอาคารให้ระบุ
วัตถุประสงค์ของอาคารด้วย) .........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
บ้านหรืออาคารตั้งอยู่ใน ที่ดินเอกชน ที่สาธารณะ เขตป่าสงวน อื่นๆ ระบุ ...........................................................
ปลูกสร้างโดยขออนุญาตหรือไม่ ขออนุญาตถูกต้อง
ไม่ได้ขออนุญาต
ไม่ได้ขออนุญาต เพราะอยู่นอกเขตกฎหมายควบคุม
หลักฐานประกอบการแจ้ง
บัตรประจําตัวของเจ้าบ้านหรือเจ้าของอาคาร เลขที่ ..............................................................................................................
บัตรประจําตัวของผู้ได้รับมอบหมาย เลขที่ .............................................................................................................................
หนังสือมอบหมายจาก ............................................................................................................................................................
สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านเลขที่ ...................................................................................................................................
หนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร ........................................................................................................................................
สัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าบ้านหรืออาคาร .........................................................................................................................
อื่นๆ ........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................... ผู้แจ้ง
ลงชื่อ .................................................... นายทะเบียนผู้รับแจ้ง
(...................................................)
(....................................................)
ตําแหน่ง .....................................................
.........../.................../...................
ได้รับหลักฐานการรับแจ้งเกีย่ วกับบ้านหรืออาคาร แล้ว
ลงชื่อ ...................................................... ผูแ้ จ้ง
หลักฐานการรับแจ้งเกี่ยวกับบ้านหรืออาคาร
สํานักทะเบียน .......................................... จังหวัด .......................................... ได้รับแจ้งจาก ................................................................
ตามใบรับแจ้งเลขที่ ............/.................. ลงวันที่................................ เกี่ยวกับ บ้าน อาคาร ดังนี้ แจ้งการปลูกสร้างใหม่ ขอกําหนด
เลขประจําบ้านหรืออาคาร แจ้งการรื้อ ถูกทํ าลาย หรือจําหน่ายบ้านหรืออาคาร ขอเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจําบ้านหรืออาคาร
ไว้เรียบร้อยแล้ว
……………………………………………. นายทะเบียนผู้รับแจ้ง
……….…./……….……./……………………..

เสนอ นายทะเบียน ........................................................
ตรวจสอบหลักฐานแล้วปรากฏว่า .....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ตรวจดูบ้านและสถานที่แล้วปรากฏว่า ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ได้สอบสวนเพิ่มเติมแล้วปรากฏว่า ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ความเห็น
ควรดําเนินการตามที่แจ้งโดย กําหนดเลขหมายและจัดทําทะเบียนบ้านหรืออาคารเลขที่ .......................................
จําหน่ายเลขหมายและทะเบียนบ้านหรืออาคาร .......................................................
เปลี่ยนแปลงเลขหมายประจําบ้านหรืออาคารเป็นเลขที่ ...........................................
ไม่สมควรดําเนินการตามที่ได้แจ้งโดย ............................................................................................................................
อื่นๆ ...............................................................................................................................................................................
คําสั่งนายทะเบียน
................................................................................................
................................................................................................
ลงชื่อ ................................................. นายทะเบียนผู้รับแจ้ง
ลงชื่อ ......................................... ตําแหน่ง ............................
(................................................)
(.......................................)
........../.............../...................
........../............../...............
บันทึกการปฏิบัติงาน
รายการปฏิบัติ
ลงชื่อผู้ปฏิบัติ
ได้กําหนดเลขหมายประจําบ้านหรืออาคาร เลขที่ ................................................................
ได้ให้เลขรหัสประจําบ้านหรืออาคาร เลขรหัสที่ ...................................................................
ได้จัดทําทะเบียนบ้านหรืออาคารนี้แล้ว ...............................................................................
ได้เปลี่ยนเลขที่บ้านหรืออาคารเป็น .....................................................................................
ได้เปลี่ยนเลขรหัสประจําบ้านหรืออาคารเป็น .....................................................................
ได้จําหน่ายเลขหมาย เลขรหัส และทะเบียนบ้านหรืออาคารนี้แล้ว ....................................
อื่นๆ ....................................................................................................................................

...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

ได้รับสําเนาทะเบียนบ้านหรืออาคาร เลขที่ ................................. ลงชื่อ ......................................... ผู้รับ

ได้รับสําเนาทะเบียนบ้านหรืออาคารเลขที่ ...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................................. ผู้แจ้ง
............./..................../.........................

ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์
แนบท้ายระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ใบเสร็จรับเงิน
ในราชการกรมการปกครอง
เล่มที่ ..................
เลขที่ ..................

ที่ ............................................ จังหวัด ................................................

วันที่ ........................................ ได้รบั เงินจาก ................................................................................................
เพื่อชําระ

ค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร กรณี .....................................................................................
ค่าธรรมเนียมการแจ้งหรือขอเมื่อพ้นกําหนดเวลา กรณี ...........................................................
ค่าปรับทางปกครองฐาน .............................................................................................................
เป็นเงิน ................................. บาท (.......................................................................) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) .............................................. นายทะเบียน
(ตําแหน่ง) .............................................

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้รับเงิน
(ตําแหน่ง) ...............................................

