สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.
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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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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

แบบคาร้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจาสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดผู้ขอลงทะเบียน
(กรณี ผู้ขอลงทะเบียนแสดงบัตรประจำตัวประชำชนต่อเจ้ำหน้ำที่เพื่อขอลงทะเบียนด้วย
บัตรประจำตัวประชำชนแบบ Smart Card (ผ่ำนระบบ E-Form-Register เพื่อลงทะเบียน
เลือกเครือข่ำยหน่วยบริกำรประจำ ไม่ต้องกรอกรายละเอียดในส่วนที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖)
วันที่..............................เดือน.......................................พ.ศ..................................................................
หน่วยงานที่รบั คาร้องลงทะเบียน ........................................................................................................
หน่วยงานที่บันทึกข้อมูลลงทะเบียน..........................................................จังหวัด .............................

๑. รายละเอียด / ประวัตสิ ่วนตัวของผู้ขอลงทะเบียน
๑.๑ ชื่อ - สกุล (นำย,นำง,น.ส.,ด.ช.,ด.ญ.อื่นๆ) .................................................................
เลขบัตรประจำตัวประชำชน
วัน/เดือน/ปีเกิด....................................... อำชีพ ........................................................

๑.๒ ที่อยู่พักอาศัยจริงในปัจจุบัน
อยู่บ้ำนเลขที่....................หมูท่ ี่................ตรอก...........................................................
ซอย..............................ถนน................................. ตำบล/แขวง .................................
อำเภอ/เขต ................................................. จังหวัด ..................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................... โทร ................................ โทรมือถือ .............................
อีเมล์ ...........................................................................................................................
๒. เหตุผลการขอลงทะเบียนในครั้งนี้
ลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภำพแห่งชำติรำยใหม่
มีสิทธิประกันสุขภำพแห่งชำติแต่ต้องกำรเปลี่ยนแปลงหน่วยบริกำรประจำ
ลงทะเบียนเปลี่ยนสิทธิย่อย / ลงทะเบียนต่ออำยุสิทธิย่อย
อื่นๆ ระบุ........................................................

๓. คารับรอง
ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำขณะยื่นคำร้องขอลงทะเบียนนี้ ข้ำพเจ้ำมิได้มสี ิทธิอื่นใดที่รัฐจัดให้
(สิทธิข้ำรำชกำร/สิทธิรัฐวิสำหกิจ/สิทธิประกันสังคม/สิทธิหน่วยงำนรัฐอื่น) และในกรณี
ขอเปลี่ยนหน่วยบริกำรประจำ ข้ำพเจ้ำไม่อยู่ในระหว่ำงพักรักษำตัวอยู่ในหน่วยบริกำร
โดยข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอลงทะเบียนเลือกเครือข่ำยหน่วยบริกำร ดังนี้
เลขที่เครือข่ำย
(สำหรับเลือกเครือข่ำยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร)
จังหวัดที่ลงทะเบียน
: ..................................................................................................
หน่วยบริกำรปฐมภูมิ
: ...................................................................................................
หน่วยบริกำรที่รบั กำรส่งต่อ : ...................................................................................................
หน่วยบริกำรประจำ
: ...................................................................................................

๔. ข้าพเจ้ารับทราบว่าหากคารับรองไม่เป็นความจริงจะส่งผลให้การลงทะเบียนนี้
เป็นโมฆะและหากมีความเสียหายข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบ
๕. ข้าพเจ้าเก็บส่วนท้ายของแบบคาร้องนีไ้ ว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ.................................................... ผู้ขอลงทะเบียน
พิมพ์ลายนิ้วมือ
(.....................................................)
ลงชื่อ.....................................................
ผู้ลงทะเบียนแทน (ผู้รับมอบอำนำจ/ผู้ปกครอง)
(..................................................) เกี่ยวข้องเป็น.................................
ลงชื่อ................................................... เจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสอบเอกสำร
(...................................................)
FM-๒๕๖-๐๒-๐๐๗

ส่วนที่ ๒ หลักฐานที่ต้องนามาแสดงพร้อมกับแบบคาร้องลงทะเบียน
๒.๑ กรณี ลงทะเบียนตรงตามที่ที่อยู่หน้าบัตรประจาตัวประชาชน
แสดงบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรหรือเอกสำรอื่นใดที่ทำงรำชกำร
ออกให้ ซึ่งมีเลขประจำตัวประชำชน หรือ
แสดงสูติบัตร (กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน)
พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครอง หรือ
แสดงใบคัดสำเนำทะเบียนบ้ำน ทร .๑๔/๑ )กรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน (
ใช้สำหรับอ้ำงอิงตัวบุคคล ไม่สำมำรถอ้ำงอิงที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนได้ หรือ
แสดงใบคัดทะเบียนประวัติบุคคล ทร.๑๒ (กรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน)
(***กรณีเด็กอายุต่ากว่า 15 ปีบริบรู ณ์ จะต้องได้รับความยินยอมจากผูป้ กครอง)

๒.๒ กรณี ลงทะเบียนไม่ตรงตามที่ที่อยู่หน้าบัตรประจาตัวประชาชน
ให้แสดงหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ที่แสดงว่ำตนมีถิ่นที่อยู่หรือพักอำศัยอยู่ในพื้นที่
นั้น ๆ ดังนี้ (๑) หนังสือรับรองของเจ้ำบ้ำน (๒) หนังสือรับรองของผู้นำชุมชน (๓)
หนังสือรับรองผู้ว่ำจ้ำงหรือนำยจ้ำง (๔) เอกสำรหรือหลักฐำนอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงินค่ำ
สำธำรณูปโภค ใบเสร็จรับเงินค่ำเช่ำที่พัก สัญญำเช่ำที่พัก เป็นต้น ที่แสดงว่ำบุคคลนั้นมี
ถิ่นที่อยู่หรือพักอำศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ
(*** หน่วยงานรับคาขอลงทะเบียน สาเนาเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน)

ส่วนที่ ๓ หนังสือรับรองการพักอาศัยอยู่จริงตามพื้นที่ทขี่ อลงทะเบียน
สถานะผู้รับรอง
เจ้ำบ้ำน
ผู้นำชุมชน
ผู้ว่ำจ้ำงหรือนำยจ้ำง
อื่นๆ ระบุ....................................................

ผู้ขอลงทะเบียน

ข้ำพเจ้ำ (นำย,นำง,น.ส.,อื่นๆ) .............................................................................................
ขอรับรองว่ำ (นำย,นำง,น.ส.,ด.ช.,ด.ญ.,อื่นๆ) .....................................................................
พักอำศัยอยูจ่ ริงในบ้ำน / สถำนศึกษำ / สถำนที่ทำงำน เลขที่ .............. หมู่ที่ ..................
ตรอก ..................ซอย..................... ถนน...........................ตำบล/แขวง …........................
อำเภอ/เขต ..........................จังหวัด ......................... รหัสไปรษณีย์ ......................
โทร .......................... โทรมือถือ ............................
ลงชื่อ.................................................. ผู้รับรอง พิมพ์ลายนิ้วมือ
(.............................................................)
การรับรองเอกสารที่ไม่ตรงกับความจริง
ผู้ที่รับรองอาจต้องรับผิดชอบในความเสียหาย

ส่วนที่ ๔ หนังสือให้ความยินยอม
ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลแก่สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
หรือให้ส่งข่ำวประชำสัมพันธ์ด้ำนสุขภำพ อำทิ เรื่องสิทธิหลักประกันสุขภำพฯ กำรรักษำ
และกำรส่งเสริมป้องกันโรค กำรดูแลสุขภำพ กำรติดตำมผลกำรรักษำต่อเนื่องฯ ผ่ำนช่อง
ทำงกำรรับข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำ เช่น โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ อีเมล ตำมที่ระบุในแบบคำร้อง
ลงทะเบียนเพื่อเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสุขภำพของข้ำพเจ้ำ
ลงชื่อ.............................................. ผู้ให้ควำมยินยอม พิมพ์ลายนิ้วมือ
(......................................................)
ลงชื่อ.............................................. พยำน
(......................................................)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.

ส่วนที่ ๕ หนังสือมอบอานาจ
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ นำย,นำง , น.ส. , อื่นๆ........................................................
อำยุ...............ปี อยู่บ้ำนเลขที่...............หมู่ที่................ตรอก...................................................
ซอย.............................................................ถนน.....................................................................
ตำบล/แขวง..........................................................อำเภอ/เขต.................................................
จังหวัด........................................................
ขอมอบอำนำจให้ นำย, นำง , น.ส. , อื่นๆ......................................................................
อำยุ...............ปี อยู่บ้ำนเลขที่............................หมู่ที่...................ตรอก..................................
ซอย............................................................ถนน......................................................................
ตำบล/แขวง........................................................อำเภอ/เขต...................................................
จังหวัด.......................................................
เป็นตัวแทนข้ำพเจ้ำโดยชอบด้วยกฎหมำยเพื่อดำเนินกำรขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริกำร
หรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริกำรประจำสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
ข้ำพเจ้ำผู้มอบอำนำจ ยอมรับผิดชอบตำมที่ผู้รับมอบอำนำจได้กระทำไปภำยในขอบเขตแห่ง
หนังสือนี้เสมือนดังข้ำพเจ้ำได้กระทำไปด้วยตนเองทุกประกำรพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชำชน
หรือแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
ลงชื่อ....................................................... ผู้มอบอำนำจ พิมพ์ลายนิ้วมือ
(..........................................................)
ลงชื่อ......................................................... ผู้รับมอบอำนำจ
(...........................................................)
ลงชื่อ......................................................... พยำน
(...........................................................)
(...ตัด) ส่วนที่ 6 นี้ให้ผู้ขอลงทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการลงทะเบียน

ใบรับรองการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แห่งชาติ
หน่วยงานที่รับคาร้องลงทะเบียน ......................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่ขอลงทะเบียน ............................................................................
ชื่อ-สกุล (ผู้ของทะเบียน) .................................................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน (ผู้ขอลงทะเบียน)
วันเริ่มใช้สิทธิ : ..................................................................................................
จังหวัดที่ลงทะเบียน : ........................................................................................
สถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาเบื้องต้น : ......................................................
สถานพยาบาลที่รับการส่งต่อ : .........................................................................
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน (ตัวบรรจง) : ......................................................
โทรศัพท์หน่วยงานที่รับคาร้องลงทะเบียน : .....................................................
*** มีข้อสงสัยสอบถามโทร 1330 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
*** ให้แสดงบัตรประจำตัวประชำชน ในกำรเข้ำรับบริกำร ณ สถำนพยำบำลทีเ่ ข้ำรับกำรรักษำเบื้องต้นทุกครั้ง

ฉบับที่ : ๐๖
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

