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งานทะเบียนราษฎร  เทศบาลตําบลตลาดแค 

ตําบลธารปราสาท  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
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บทนํา 

  งานทะเบียนราษฎร  เปนงานท่ีเก่ียวของกับความเคลื่อนไหวของประชาชนทุกคนตั้งแตเกิด

จนกระท่ังตาย  เชน  การรับแจงการเกิด  การรับแจงการตาย  การแจงยายท่ีอยู  การกําหนดเลขหมายประจําบาน 

ฯลฯ  ซ่ึงเปนทะเบียนหลักท่ีสําคัญในดานสิทธิของประชาชนเปนเครื่องบงชี้สถานภาพและรับรองสิทธิท่ีจะไดรับการ

คุมครองจากรัฐในการขอรับสวัสดิการพ้ืนฐานตางๆ  รวมถึงสิทธิทางการเมืองในมิติตางๆ  และยังเนนเอกสารทาง

กฎหมายท่ีประชาชนใชเปนเอกสารแสดงตัวบุคคล 

  เนื่องจากการใหบริการงานทะเบียนราษฎรเปนงานท่ีตองใกลชิดกับประชาชนและมีผลตอ

ภาพลักษณของเทศบาลตําบลตลาดแคเปนอยางยิ่ง  จึงเห็นวาการใหบริการท่ีดีจําเปนท่ีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจะตอง

ใหความสําคัญเอาใจใสท่ีจะหาแนวทางการพัฒนาการใหบริการ  เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใหไดรับ

ประโยชนสูงสุด  สามารถสรางความประทับใจแกประชาชนผูมารับบริการและสนองตอนโยบายของรัฐได  โดยมุงหวัง

ท่ีจะพัฒนาการใหบริการงานทะเบียนใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด  สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบล

ตลาดแค จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน งานทะเบียนราษฎรข้ึน  เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีฝายทะเบียนทุกระดับ  ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ

มาตรฐานเดียวกัน  โดยหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงาน งานทะเบียนราษฎรเลมนี้จะเปนประโยชน สรางความรู 

ความเขาใจใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไดเปนอยางดี เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานจริง  ลดขอผิดพลาดในกระบวนดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนในการ

ปฏิบัติงานและเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการดําเนินงานตางๆ ตอไป 
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สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลตลาดแค 

ขอบเขตการใหบริการ 

  การใหบริการประชาชนดานงานทะเบียนราษฎร  ไดแก  การรับแจงการเกิด  การรับแจงการตาย  

การแจงยายท่ีอยู  ยายเขา/ยายออก แจงยายปลายทางอัตโนมัติ การกําหนดเลขหมายประจําบาน  การแกไข   

รายการบาน  การแจงรื้อถอนบานหรือบานถูกทําลาย  การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร    

การเพ่ิมชื่อและการจําหนายชื่อบุคคลในทะเบียนบาน  การตรวจสอบและคัดรับรองรายการทะเบียนคนและบาน   

การเปรียบเทียบคดีความผิดเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร 

 สถานท่ีชองทางการใหบริการ 

  งานทะเบียนราษฎร  สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตลาดแค  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

  ตั้งอยูท่ี  ท่ีวาการอําเภอโนนสูง  ถนนศรีธานี  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  30160 

  เบอรโทร  044-326-371,  044-379-031 

 ระยะเวลาเปดใหบริการ 

  วันจันทร  ถึง  วันศุกร   ตั้งแตเวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.  และใหบริการงานทะเบียน

ราษฎรในชวงพักกลางวัน  (ในวันเวลาราชการ) 
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ขั้นตอนการใหบริการงานทะเบียนราษฎร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การแจงการเกิด 

  เม่ือมีคนเกิดใหแจงการเกิด ดังตอไปนี้ 

  1)  คนเกิดในบาน  ใหเจาบานหรือบิดาหรือมารดาแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองท่ีท่ีคนเกิด

ในบานภายใน  15  วัน นับแตวันเกิด 

  2)  คนเกิดนอกบาน  ใหบิดาหรือมารดาแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองท่ีท่ีมีคนเกิดนอกบาน

หรือแหงทองท่ีท่ีจะพึงแจงได  ภายในสิบหาวันนับแตวันเกิด ในกรณีจําเปนไมอาจแจงไดตามกําหนดใหแจงภายหลังได

แตตองไมเกิน  30 วัน นับแตวันเกิด 

  หลักฐานประกอบการแจง 

1.  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

2.  บัตรประจําตัวประชาชนผูแจง 

3.  บัตรประจําตัวประชาชนบิดามารดา  

4. พยานบุคคลท่ีรูเห็นการเกิดของเด็ก  เชน หมดตําแย เพ่ือนบาน เปนตน 

3) การแจงคนเกิด กรณีเกิดท่ีโรงพยาบาล   

หลักฐานประกอบการแจง 

1.  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

2.  บัตรประจําตัวประชาชนผูแจง 

3.  บัตรประจําตัวประชาชนบิดามารดา  

4.  หนงัสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ท.ร.1/1) 
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4) การแจงคนเกิดตางทองท่ีหรือตางสํานักทะเบียน 

หลักฐานประกอบการแจง 

1.  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีบิดามารดามีชื่ออยู 

2.  บัตรประจําตัวประชาชนบิดา มารดา 

3.  หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ท.ร.1/1) 

4.  พยานบุคคลอยางนอย 2 คน  

5.  เก็บอัตราคาธรรมเนียม 20 บาท 

  ข้ันตอนการปฏิบัติ 

       1. ผูแจงยื่นเอกสารและหลักฐานตอนายทะเบียน 

       2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนบาน และลงรายการในสูติบัตร แลวเพ่ิมชื่อเด็ก

ในทะเบียน และสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ท.ร.14)  เม่ือดําเนินการเรียบรอยแลว มอบสูติบัตร ตอนท่ี 1 และ

สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน และบัตรประจําตัวประชาชนคือผูแจง 

  5)  การแจงเกิดเกินกําหนด  การแจงเกิดลาชาเกิน 15 วัน ใหเจาบานหรือ บิดา มารดา แจงตอ

นายทะเบียนแหงทองท่ีท่ีเด็กเกิด  โดยมีโทษปรับไมเกิน  1,000  บาท 

หลักฐานประกอบการแจง 

1.  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีบิดามารดามีชื่ออยู 

2. บัตรประจําตัวประชาชนบิดามารดา 

3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ท.ร.1/1) หรือใบรับแจงการเกิด 

                          4.   ผลการตรวจทางวิทยาศาสตร  เชน  ผลการตรวจดีเอ็นเอ  ท่ีตรวจพิสูจนจากหนวยงานของ

รัฐหรือสถาบันท่ีมีความนาเชื่อถือ  ซ่ึงแสดงความสัมพันธการเปนบิดา  มารดา ของเด็กท่ีเกิด 

       5.  พยานบุคคลอยางนอย 2 คน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน 

       6.  หนังสือยินยอมใหบุตรใชชื่อสกุลของบิดา  (กรณีไมจดทะเบียนสมรส) 

ข้ันตอนการปฏิบัต ิ

       1. ผูแจงยื่นเอกสารและหลักฐานตอนายทะเบียน 

       2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานแลวเปรียบเทียบคดี  ความผิด และสอบสวนผูแจง บิดา

มารดาใหทราบสาเหตุท่ีไมแจงการเกิดภายในเวลาท่ีกําหนด ในกรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมอาจมาใหถอยคําได  ไมวาจะ

ดวยกรณีใดๆ  นายทะเบียนจะบันทึกถึงสาเหตุดังกลาวไว  และนําเสนอนายอําเภออนุมัติออกสูติบัตรตอไป 
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การแจงการตาย 

เม่ือมีคนตายใหแจงการตาย ดังตอไปนี้ 

1)  การแจงคนตายในบาน  ใหเจาบานเปนผูแจงตอนายทะเบียนทองท่ีท่ีมีคนตาย  ภายใน  24  

ชั่วโมงนับตั้งแตเวลาตาย ในกรณีไมมีเจาบาน ใหผูพบศพแจงภายใน 24 ชั่วโมงนับแตเวลาพบศพ 

2)  การแจงคนตายนอกบาน  ใหผูท่ีไปกับผูตายหรือผูพบศพแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหง

ทองท่ีท่ีมีคนตายหรือพบศพ แลวแตกรณี หรือแหงทองถ่ินท่ีจะพ่ึงแจงได ภายใน  24  ชั่วโมงนับตั้งแตเวลา

ตายหรือพบศพ  ในกรณีเชนนี้จะแจงตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจก็ได 

3)  กรณีตายผิดธรรมชาติ  การตายท่ีผิดธรรมชาติท่ีในบาน  นอกบาน  เชน ถูกฆาตาย ตกจากท่ีสูง 

อุบัติเหตุ งูกัด เปนตน 

4)  การแจงตายเกินกําหนด 

     หมายถึง  กรณีคนตายแตไมไดแจงการตายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  กรณีนี้ใหผูแจงการตาย

ตอนายทะเบียนทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีมีการตาย หรือพบศพ  

หลักฐานประกอบการแจง 

     1.  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีผูตายมีชื่อและรายการบุคคล (ถามี) 

     2.  บัตรประจําตัวประชาชนผูแจง 

     3.  บัตรประจําตัวประชาชนผูตาย  (ถามี) 

     4.  หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (ท.ร.4/1) (กรณีเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาล) 

     5.  ใบรับแจงการตายตามแบบ ท.ร.4 ตอนหนา (กรณีแจงตอกํานัน/ผูใหญบาน) 

     6.  รายงานผลชันสูตรพลกิศพจากเจาหนาท่ีตํารวจหรือหนวยนิติเวช (กรณีตายผิดธรรมชาติ) 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1. ผูแจงยื่นเอกสาร และหลักฐานตอนายทะเบียน  เพ่ือตรวจสอบและลงรายการในมรณบัตร 

2. จําหนายชื่อผูตายออกจากทะเบียนบาน  โดยจะประทับตรา “ตาย”  สีแดงไวหนารายการ

คนตาย 
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3. มอบมรณบัตร ตอนท่ี 1,  ทะเบียนบานฉบับเจาบาน และบัตรประจําตัวประชาชนคือผูแจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแจงการยายท่ีอยู 

   การแจงการยายท่ีอยู  เม่ือมีผูยายเขาหรือยายออกภายในบานใหเจาบาน แจงยายภายใน 15 วัน

นับแตวันท่ีผูนั้นยาย   

  1) การแจงยายเขา – ออก ภายในเขต  เปนการแจงยายท่ีอยูภายในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน  

จึงสามารถแจงยายออกและเขาไดเลยทันที 

  2) การแจงยายเขา – ออก นอกเขต  เปนการแจงยายออก ณ สํานักทะเบียนท่ีมีชื่ออยู โดยนําใบ

แจงการยายท่ีอยู  (ท.ร.6) ตอน 1 และตอน 2 ไปแจงยายเขา ณ  สํานักทะเบียนท่ีตองการไปยายเขา ภายใน 15 วัน

นับแตวันท่ียายออก 

  3) การแจงยายเขาปลายทางอัตโนมัติ  การแจงยายท่ีอยูโดยผูยายสามารถไปแจงยายออกและแจง

ยายเขาตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองท่ีท่ียายเขา  โดยไมตองเดินทางกลับไปขอแจงยายออก  ณ  สํานักทะเบียนท่ี

มีชื่ออยู  (เก็บอัตราคาธรรมเนียม  20 บาท) 

  หลักฐานประกอบการแจง 

     1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีผูยายเขา – ออก มีชื่ออยู 

     2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูยายท่ีอยู  (กรณีแจงยายท่ีอยูของตนเอง) 

     3. บัตรประจําตัวประชาชนเจาบานของบานยายออก  (กรณีแจงยายออกหลายคนหรือผูยายออก

ไมไดมาดวยตนเอง) 

     4. บัตรประจําตัวประชาชนเจาบานของบานยายเขา 

     5. หนังสือมอบหมาย  (กรณีเจาบานไมสามารถมาดวยตนเอง) 

     6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบหมายและผูไดรับมอบหมายพรอมลงลายมือชื่อรับรอง

สําเนาถูกตอง (กรณีเจาบานไมสามารถมาดวยตนเอง) 
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  4)  การแจงยายบุคคลท่ีมีช่ือในทะเบียนบานออกจากบานไปอยูท่ีอ่ืนเกิน 180 วัน และไมทราบ

วาไปอยูท่ีใด  ใหเจาบานแจงยายออกภายใน  30 วันนับแตวันครบ 180 วัน  โดยระบุวาไมทราบท่ีอยู  เพ่ือเพ่ิมชื่อ

และรายการผูนั้นในทะเบียนบานกลาง   

  5)  การแจงยายออกจากทะเบียนบานกลาง   

  หลักฐานประกอบการแจง 

     1. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาผูแจงยายเปนคนเดียวกันกับบุคคลท่ีมีชื่อและรายการใน

ทะเบียนบานกลาง 

     2. กรณีไมมีเอกสารราชการหรือหลักฐานมาแสดงใหนําพยานบุคคลมายืนยันรับรองวาผูขอแจง

ยายออกจากทะเบียนบานกลางเปนบุคคลคนเดียวกันกับชื่อและรายการท่ีปรากฏในทะเบียนบานกลาง  

     3. กรณีรายการบุคคลท่ีจะยายออกเปนผูเยาวให บิดา มารดา หรือผูปกครองท่ีชอบดวยกฎหมาย 

แจงยาย  โดยนําบัตรประจําตัวประชาชนผูแจง และหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแสดง 

                    6) กรณีท่ีใบแจงยายท่ีสูญหายหรือชํารุด  ผูยายเขาสามารถขอใบแทนใบแจงการยายท่ีอยู  โดยยื่น

คํารอง ณ สํานักทะเบียนท่ีออกใบแจงการยายท่ีอยู 

  หลักฐานประกอบการแจง 

     1.  บัตรประจําตัวประชาชนผูแจง 

     2.  สําเนารายงานประจําวันรับแจงเอกสารสูญหายเพ่ือเปนหลักฐานของสถานีตํารวจแหงทองท่ีท่ี

เอกสารหาย  (กรณีสูญหาย) 

     3.  ใบแจงยายท่ีอยูท่ีชํารุดไปแสดง  (กรณีชํารุด) 

  ข้ันตอนการปฏิบัติ 

   1.  ผูแจงยื่นเอกสาร และหลักฐานตอนายทะเบียน  เพ่ือตรวจสอบและทํารายการ 

     2.  นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการบุคคลท่ีจะทํารายการ ลงรายการในใบแจงการ

ยายท่ีอยู  และทํารายการท่ีผูแจงยื่นขอดําเนินการ 

     3.  นายทะเบียนมอบหลักฐานการแจงคืนผูแจง  และคืนแจงการยายท่ีอยูตอนท่ี 1 และ 2 เพ่ือ

นําไปแจงยายเขา  ในกรณีท่ีแจงการยายออก  โดยผูแจงจะตองนําไปแจงยายเขาภายใน  15  วัน หากเกิน  30 วัน

ยังไมดําเนินการจะถูกเพ่ิมชื่อและรายการฯ ไวในทะเบียนบานกลาง   
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บานและทะเบียนบาน 

   บาน  หมายความวา  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางสําหรับใชเปนท่ีอยูอาศัย  ซ่ึงมีเจาบานครอบครอง

และใหหมายความรวมถึงแพ  หรือเรือ  ซ่ึงจอดเปนประจําและใชเปนท่ีอยูประจํา  หรือสถานท่ีหรือยานพาหนะอ่ืน  

ซ่ึงใชเปนท่ีอยูอาศัยประจําไดดวย 

  - ทะเบียนบาน  หมายความวา  ทะเบียนประจําบานแตละบาน  ซ่ึงแสดงเลขประจําบานและ

รายการของคนท้ังหมดผูอยูในบานแยกเปนหลายลักษณะ  คือ ทะเบียนบาน (ท.ร.14)  ใชสําหรับลงรายการของคนท่ี

มีสัญชาติไทยและคนตางดาว  ท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 

  - ทะเบียนบาน (ท.ร.13)  ใชลงรายการของคนตางดาวท่ีเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายแตอยูใน

ลักษณะชั่วคราว  หรือเขาเมืองโดยมิชอบดวยกฎหมายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

  - ทะเบียนบานกลาง  มิใชทะเบียนบานแตเปนทะเบียนซ่ึงผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดให

จัดทําข้ึน  สําหรับลงรายการบุคคลท่ีไมอาจมีชื่ออยูในทะเบียนบาน 

  - ทะเบียนบานช่ัวคราว  เปนทะเบียนประจําบานท่ีออกใหกับบานท่ีปลูกสรางในท่ีสาธารณะ  หรือ

โดยบุกรุกปาสงวน  หรือโดยมิไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารหรือตามกฎหมายอ่ืน  

ท้ังนี้  ทะเบียนบานชั่วคราวเปนเอกสารราชการใชไดเหมือนทะเบียนบานและผูมีชื่อในทะเบียนบานชั่วคราวคงมีสิทธิ

และหนาท่ีเชนเดียวกับบุคคลท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนบาน 

  - ทะเบียนบานช่ัวคราวของสํานักทะเบียน  เปนทะเบียนบานท่ีผูอํานวยการทะเบียนกลาง

กําหนดใหทุกสํานักทะเบียนจัดทําข้ึนเพ่ือใชลงรายการของบุคคลซ่ึงขอแจงยายออกจากทะเบียนบาน  (ท.ร.14) เพ่ือ

เดินทางไปตางประเทศ 

 เจาบาน 

  เจาบาน  คือ คนท่ีเปนหัวหนาครอบครัวในบานหลังนั้น  ซ่ึงการครอบครองนี้อาจจะครอบครองใน

ฐานเปนเจาของบาน  ผูเชาบาน  หรือในฐานะอ่ืนๆ  ก็ได คนท่ีเปนเจาบานไมอยู  ตาย สูญหาย หรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีได  คนท่ีดูแลบาน  หรือท่ีอยูในบานขณะนั้นเปนเจาบาน 
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 เจาของกรรมสิทธิ์กับเจาบานตางกันอยางไร 

  บางทานอาจเขาใจผิดวา  เจาบาน  หมายถึง  เจาของบาน  ซ่ึงเจาบานตามความหมายทะเบียน

ราษฎรมีจุดประสงคเพ่ือทําหนาท่ีแจงเรื่องตางๆ  เก่ียวกับงานทะเบียนราษฎร  อาจจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในบาน

หรือไมก็ได  การจะดูวาใครเปนเจาของกรรมสิทธิ์  ใหดูท่ีหลักฐานการไดมาของกรรมสิทธิ์  เชน  หนังสือสัญญาซ้ือขาย  

หรือพินัยกรรม  เปนตน 

 หนาท่ีของเจาบาน 

 กฎหมายทะเบียนราษฎร  ไดกําหนดใหเจาบานมีหนาท่ีตองแจงตอนายทะเบียนในเรื่องตอไปนี้  หากไมแจง

จะถือวามีความผิดทางกฎหมาย  คือ  

  1.  มีคนเกิดในบาน 

  2.  มีคนตายในบาน 

  3.  มีคนยายออก – ยายเขามาบานหลังนั้น 

  4.  มีสิ่งปลูกสรางบานใหม หรือรื้อถอน 

 การมอบหมาย 

  กรณีท่ีมีชื่อรายการในทะเบียนบาน  ระบุวาเปนเจาบาน  ไมไดไปแจงดวยตนเอง  หรือไมไดใหคนท่ีมี

ชื่อในทะเบียนบานเดียวกันไปแจง  แตมอบหมายใหบุคคลอ่ืนไปแจงแทน  ก็จะตองใหผูท่ีไดรับมอบหมายนําเอกสาร

ตอไปนี้  แสดงตอนายทะเบียนดวย  คือ 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองของผูมอบหมาย 

2.  บัตรประจําตัวประชาชนของผูไดรับมอบหมาย 

3.  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานของบานท่ีไดรับมอบหมาย 

4.  หนังสือมอบหมายของเจาบาน 
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การขอหมายเลขประจําบาน 

   บาน  หมายถึง  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางสําหรับใชเปนท่ีอยูอาศัยหรือสถานท่ีประกอบการ  ซ่ึงมี

เจาบานครองครองใหทุกบานมีเลขหมายประจําบานบานใดท่ียังไมมีเลขหมายประจําบานใหเจาบานแจงตอนาย

ทะเบียนเพ่ือขอเลขหมายประจําบาน  ภายใน 15 วันนับตั้งแตบานสรางเสร็จ 

  หลักฐานประกอบการแจง 

     1.  บัตรประจําตัวประชาชนผูยื่นคํารอง 

     2.  ใบอนุญาตกอสรางอาคาร  (อ.1) (กองชางออกให) 

     3.  แบบแปลนบาน/อาคารหรือสิ่งปลูกสราง 

     4.  ใบรับแจงเก่ียวกับบานหรืออาคาร  (ท.ร.9)  (ผูใหญบานออกให) 

     5.  หลักฐานการแสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีปลูกสราง เชน โฉนดท่ีดิน  สัญญาซ้ือขาย  สัญญาเชา 

     6.  หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)  กรณีเจาของบานไมสามารถมาดําเนินการดวยตนเองได  ใหมี

หนังสือมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบหมาย 

     7. ภาพถายบาน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง     

              8. หนังสือยินยอมใหปลูกสรางบนท่ีดิน  (กรณีเอกสารท่ีดินเปนของบุคคลอ่ืน) 

การแจงรื้อถอนบานหรืออาคาร 

   การแจงรื้อถอนบานหรืออาคาร  ตองแจงภายใน  15 วัน นับแตวันท่ีทําการรื้อถอน 

หลักฐานประกอบการแจง 

     1.  บัตรประจําตัวประชาชนผูแจง 

     2.  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ท.ร.14) 

     3.  ใบรับแจงเก่ียวกับบานหรืออาคาร  (ท.ร.9) 



การแจงแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 
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    4.  หลักฐานการอนุญาตปลูกสรางบาน  (ถามี) 

    5.  เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ อาทิ เชน โฉนดท่ีดิน น.ส.3/สัญญาเชา 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

   1.  ผูแจงยื่นเอกสาร และหลักฐานตอนายทะเบียน  เพ่ือตรวจสอบและทํารายการ 

     2.  นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน กําหนดเลขท่ีบาน  บันทึกรายการในฐานขอมูล จัดทํา

ทะเบียนบาน และมอบเอกสารทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ท.ร.14) 

 

 

 

 

 

การแจงแกไขเปล่ียนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 

   เอกสารการทะเบียนราษฎรทุกประเภท ไมวาจะเปนใบรับ

แจงการเกิด การตาย การยายท่ีอยู  สูติบัตร  ทะเบียนคนเกิด  มรณบัตร  

ทะเบียนคนตาย  ทะเบียนบาน  ทะเบียนประวัติ  หรือเอกสารเก่ียวกับบัตร

ประจําตัว  คนซ่ึงไมมีสัญชาติ  ถามีการบันทึกหรือลงรายการใดๆ  ไวไมถูกตอง

ไมตรงตามความเปนจริง  โดยความผิดพลาดนั้นไมไดเกิดจากการกระทําทุจริต  

แจงขอความอันเปนเท็จโดยเจตนาปกปดหรือปดบังขอเท็จจริงเพ่ือประโยชนอยางไมถูกตอง สามารถยื่นคํารองแกไข

เปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารดังกลาวใหถูกตองได   

ผูท่ีประสงคจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบาน ทะเบียนบานกลาง สูติบัตร  มรณบัตร 

ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย ทะเบียนประวัติคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย และเอกสารทะเบียนราษฎรอ่ืน  ใหยื่นคํารอง 

ณ สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ิน 

  1)  กรณีท่ีมีเอกสารราชการมาแสดง  ไมวาเอกสารจะจัดทํากอนหรือหลังเอกสารการทะเบียน

ราษฎรท่ีขอแกไขเปลี่ยนแปลงก็ได  เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ใบสําคัญการจดทะเบียนชื่อสกุล ทะเบียนบานฉบับ

กอนการใหเลขประจําตัวประชาชน หนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติ ผลการตรวจพิสูจนสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ 

เปนตน  ใหผูยื่นคํารองแสดงเอกสารดังกลาวตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน  

       หลักฐานประกอบการแจง 

         1.  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอ่ืนท่ีราชการออกใหซ่ึงมีรูปถาย และ           

เลขประจําตัวประชาชนของผูยื่นคํารอง 

         2.  เอกสารการทะเบียนราษฎรท่ีประสงคจะใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ 

         3.  เอกสารราชการท่ีมีสาระสําคัญเก่ียวกับรายการท่ีขอแกไขเปลี่ยนแปลง  

         4.  หนังสือมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอ่ืนท่ีราชการ

ออกให  ซ่ึงมีรูปถายและเลขประจําตัวประชาชนท่ีลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองของผูมอบอํานาจ ในกรณีเจาของรายการ

มอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการแทน หรือ 

         5.  หลักฐานการเปนผูปกครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก ในกรณีเจาของรายการท่ี

ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเปนผูเยาว และผูยื่นคํารองไมใชบิดาหรือมารดาของผูนั้น หรือ 
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          6.  คําสั่งศาลแตงตั้งผูพิทักษหรือผูอนุบาล ในกรณีเจาของรายการท่ีขอแกไขเปลี่ยนแปลงเปน

คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไรความสามารถ  แลวแตกรณี 

2)  กรณีไมมีเอกสารราชการมาแสดง   

       หลักฐานประกอบการแจง 

         1.  บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอ่ืนท่ีราชการออกใหซ่ึงมีรูปถาย และเลข

ประจําตัวประชาชนของผูยื่นคํารอง 

         2.  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  (ท.ร.14) 

         3.  พยานบคุคล 2 คน และบัตรประจําตัวประชาชน 

         4.  พยานหลักฐานตางๆ ท่ีมี 

  3)  การแกไขเปล่ียนแปลงรายการเกี่ยวกับสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎร  

       1.  การแกไขรายการสัญชาติของเจาของประวัติ  ซ่ึงปรากฏรายการในเอกสารการทะเบียน

ราษฎรจากสัญชาติอ่ืนหรือไมมีสัญชาติ เปนสัญชาติไทย เนื่องจากการไดสัญชาติไทย หรือการคัดลอกรายการผิดพลาด 

หรือการลงรายการผิดไปจากขอเท็จจริง   

       2.  การแกไขรายการสัญชาติ ในชองรายการสัญชาติของบิดาหรือมารดาของเจาของประวัติใน

เอกสารการทะเบียนราษฎร  จากสัญชาติอ่ืน หรือไมมีสัญชาติ  เปนสัญชาติไทย 

       3.  การแกไขรายการสัญชาติจากสัญชาติไทย  หรือจากไมมีสัญชาติ หรือจากสัญชาติอ่ืนเปน

สัญชาติอ่ืน  เนื่องจากการคัดลอกรายการผิดพลาด หรือการลงรายการผิดไปจากขอเท็จจริงหรือการเสียสัญชาติไทย 

      หลักฐานประกอบการแจง 

          1.  บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอ่ืนท่ีราชการออกใหซ่ึงมีรูปถาย และเลข

ประจําตัวประชาชนของผูยื่นคํารอง 

          2.  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  (ท.ร.14) 

          3.  พยานบุคคล 2 คน และบัตรประจําตัวประชาชน 

          4.  พยานหลักฐานตางๆ ท่ีมี 

     ข้ันตอนการปฏิบัติ 

          1.  ผูรองยื่นคํารองพรอมหลักฐานตางๆ ท่ีมี และบัตรประจําตัวประชาชนตอนายทะเบียน

อําเภอ หรือนายทะเบียนทองถ่ิน 

          2.  นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานเห็นวาเอกสารเชื่อถือได ดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง

รายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรใหตรงกับเอกสารการทะเบียนราษฎรท่ีจะทําการแกไขเปลีย่นแปลง 

 

 

 

 

 

 

 



การขอตรวจ คัดและรบัรองสําเนารายการทะเบียนราษฎร 

การจําหนายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน 
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การขอตรวจ คัดและรับรองสําเนารายการทะเบียนราษฎร 

   ผูมีชื่อและรายการปรากฏในเอกสารท่ีจะขอตรวจ หรือคัดและรับรองสําเนา  เจาบาน  บุคคลหรือ

นิติบุคคลใดท่ีมีสวนไดเสียเก่ียวกับเอกสารทะเบียนราษฎรไมวาโดยตรง เชน  บิดา มารดา พ่ีนองรวมบิดามารดา

เดียวกัน หรือโดยออม เชน บุคคลนั้นอางวาตนมีประโยชนไดเสียอยางหรือ หรือทนายความ จะขอใหนายทะเบียน

ตรวจ คัด หรือคัดและรับรองสําเนารายการเอกสารทะเบียนราษฎร  ท่ีสํานักทะเบียนแหงใดแหงหนึ่งก็ไดในวันและ

เวลาราชการ 

  ผูมีสวนไดเสีย  หมายถึง 

                         1. เจาบาน 

      2. ผูมีชื่อและรายการปรากฏในเอกสารท่ีจะขอตรวจ หรือคัดและรับรองสําเนา 

      3. บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีมีสวนไดเสียเก่ียวกับเอกสารทะเบียนราษฎรไมวาโดยตรงหรือ

ทางออม  

  หลักฐานประกอบการแจง 

     1.  บัตรประจําตัวประชาชนผูยื่นคํารอง 

     2.  บัตรประจําตัวประชาชนผูท่ีมีสวนไดเสีย 

     3.  สําเนาใบอนุญาตเปนทนายความ (กรณีทนายความเปนผูยื่นคํารอง) 

     4.  ใบแตงทนายความหรือหนังสือมอบอํานาจจากคูความ (ถามี) 

                        5.  หากผูรองเปนผูท่ีมีสวนไดเสียทางออม  นายทะเบียนจะสอบสวนบันทึกปากคํา  เพ่ือยืนยัน

ความเปนผูท่ีมีสวนไดเสียไวเปนหลักฐาน เพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบทางอาญา  ถาเปนผูท่ีไมมีสวนไดเสียก็ไม

จําเปนตองสอบสวนแตอยางใด 

     6.  เก็บอัตราคาธรรมเนียมรับรองสําเนาทะเบียนบาน, ท.ร.14/1,สําเนามรณบัตร,สูติบัตร ฉบับ

ละ  10  บาท 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

     1.  ผูรองยื่นคํารองตอนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถ่ิน 

     2.  นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และดําเนินการตามคําขอ 

 

 

 

 

 

การจําหนายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน 

    การจําหนายชื่อและรายบุคคลออกจากทะเบียนบาน  ไดแก 

1) ผูมีชื่อในทะเบียนบานถึงแกความตาย 

2) กรณีบุคคลมีชื่อซํ้าในทะเบียนบานเกินกวา  1  แหง 
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3) กรณีบุคคลมีชื่อในทะเบยีนบานโดยมิชอบดวยกฎหมายและระเบียบ 

หลักฐานประกอบการแจง 

     1.  บัตรประจําตัวประชาชนเจาบานและผูยื่นคํารอง 

                          2.  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีมีรายการบุคคลชื่อซํ้าเกินกวา 1 แหง  หรือบุคคลท่ีมีชื่อ

ในทะเบยีนบานโดยมิชอบ  หรือบุคคลท่ีตายไปนานแลวหรือบุคคลท่ีตายในตางประเทศ 

                          3.  ใบมรณบัตร (ถามี) 

       4.  พยานบุคคล  2  คน 

                          5.  หลักฐานการตายซ่ึงออกโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ  หรือ

หลักฐานการตายท่ีออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้น  ซ่ึงไดแปลและรับรองวาถูกตองโดยกระทรวงการตางประเทศ 

       6.  นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานสอบสวนเจาบานและพยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือใหปรากฏ

ขอเท็จจริง 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

    1.  ผูรองยื่นคํารองพรอมหลักฐานตางๆ ตอนายทะเบียนทองท่ีท่ีปรากฏรายการบุคคลท่ีตองการ

จําหนายชื่อ ใน ทะเบียนบาน 

   2.  นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานสอบสวนเจาบาน และพยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือใหปรากฏ

ขอเท็จจริง 

  3.  ดําเนินการจําหนายชื่อออกจากทะเบียนบาน คืนหลักฐานแกผูรอง 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

การเพ่ิมช่ือและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน 

 การเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน  ไดแก 

1) กรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเม่ือป พ.ศ.2499 
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(จะตองเปนผูเกิดกอนวันท่ี  1 มิถุนายน 2499) 

2)  กรณีเพ่ิมชื่อตามเอกสารทะเบียนราษฎรแบบเดิมท่ียังไมมีเลขประจําตัวประชาชน ไดแก สูติบัตร ใบแจง

การยายท่ีอยู และทะเบียนบาน 

3)  กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเดินทางกลับจากตางประเทศ  หรือเกิดในตางประเทศแลวเดินทางกลับเขามาใน

ประเทศไทย  ท้ังท่ีมีหลักฐานแสดงวาเปนคนไทยและไมมีหลักฐาน 

4)  กรณีอางวาเปนคนไทยแตไมมีหลักฐานเอกสารมาแสดง 

5)  กรณีเด็กอนาถาซ่ึงอยูในความอุปการะของบุคคล  หนวยงานเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ 

6)  กรณีบุคคลท่ีลงรายการในทะเบียนบานวา “ตาย” หรือ “จําหนาย” มาขอเพ่ิมชื่อ 

7)  กรณีคนตางดาวท่ีมีใบสําคัญประจําตัวตางดาว 

8)  กรณีคนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 

9)  กรณีท่ีไมมีสัญชาติไทยแตตอมาไดรับสัญชาติไทย 

10) กรณีคนตางดาวท่ีเขามาในราชอาณาจักรไทย  โดยไดรับการผอนผันเปนกรณีพิเศษ  หรือไมไดรับ

อนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  รวมท้ังผูเกิดในราชอาณาจักรไทย ซ่ึงไมไดสัญชาติไทย 

ผูมีหนาท่ีแจง  ไดแก  เจาบาน  หรือผูขอเพ่ิมชื่อ  บิดาหรือมารดา  กรณีผูขอเพ่ิมชื่อเปนผูเยาว  หรือผู

อุปการะเลี้ยงดู  กรณีเด็กอนาถา 

หลักฐานประกอบการแจง  กรณีมีหลักฐานมาแสดง 

1.  บัตรประจําตัวประชาชนเจาบานหรือผูแจง 

2.  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

3.  รูปถายผูขอเพ่ิมชื่อ ขนาด  1  นิว้  จํานวน  4 ใบ 

4.  รูปถายคนในครอบครัวถายท่ีบานท่ีขอเพ่ิมชื่อ  จํานวน  1 แผน 

5.  ใบสูติบัตร 

6.  ใบแจงการยายท่ีอยู  (ถามี) 

7.  พยานบุคคลท่ีใหการรับรองและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  2  คน 

หลักฐานประกอบการแจง  กรณีไมมีหลักฐานมาแสดง 

1.  บัตรประจําตัวประชาชนเจาบานหรือผูแจง 

2.  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

3.  รูปถายผูขอเพ่ิมชื่อ ขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  4 ใบ 

4.  รูปถายคนในครอบครัวถายท่ีบานท่ีขอเพ่ิมชื่อ  จํานวน  1 แผน 

5.  บัตรประจําตัวประชาชนบิดา มารดา (ถามี) 

6.  พยานบุคคลท่ีใหการรับรองและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  2  คน 

7.  เอกสารประกอบ  เชน  หลักฐานการศึกษา,  ส.ด.9 เปนตน 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1. ผูรองยื่นคํารองพรอมหลักฐานตางๆ  

- กรณีมีหลักฐานมาแสดงใหยื่นตอนายทะเบียนทองท่ีท่ีผูรองขอเพ่ิมชื่อปรากฏรายการในเอกสารนั้นๆ 

- กรณีไมมีหลักฐานมาแสดงใหยื่นตอนายทะเบียนทองท่ีท่ีผูรองอาศัยอยูในปจจุบัน 

   2.  นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน 
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 3.  ตรวจสอบรายการในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร 

          4.  สอบสวนพยานบุคคลท่ีใหการรับรอง 

          5.  บันทึกขอมูลเก่ียวกับตัวบุคคลท่ีขอเพ่ิมชื่อ ผูแจง และพยานบุคคลท่ีใหการรับรองดังกลาวลงลายมือชื่อ

หรือพิมพลายนิ้ว 

          6.  ดําเนินการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน  และคืนหลักฐานใหแกผูรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเบียนราษฎรดวยระบบดิจิทัล 

 เปนการใหบริการทะเบียนราษฎรดวยระบบดิจิทัล  โดยนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานดานการทะเบียนราษฎร และเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน  บุคคลท่ีจะขอรับบริการดังกลาว

จะตองเปนผูถือบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart card)  ประเภทงานทะเบียนราษฎรท่ีใหบริการ

ดวยระบบดิจิทัล ไดแก 

1)  การแจงการยายท่ีอยูในสํานักทะเบียนเดียวกัน  และการแจงการยายท่ีอยูปลายทาง 

          2)  การมอบหมายหรือมอบอํานาจใหแจงหรือยื่นคํารองเพ่ือดําเนินการตาม  พรบ.การทะเบียนราษฎร หรือ

ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร 

 3)  การคัด หรือคัดและรับรองรายการทะเบียนบาน ทะเบียนประวัติ และทะเบียนคนเกิด เฉพาะกรณี

รายการรายการท่ีผูขอเปนเจาของขอมูล 

4)  ใชตรวจขอมูลสวนบุคคลผานระบบฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ  
5)  การจองคิวรับบริการงานทะเบียนลวงหนา  

ข้ันตอนการปฏิบัติสําหรับผูประสงคขอลงทะเบียนใชบริการ “ทะเบียนบานดิจิทัล” 
1.  ผูประสงคจะใชบริการทะเบียนราษฎรผานระบบดิจิทัล จะตองดาวนโหลดแอปพลิเคชัน “D.DOPA” 

มาลงในโทรศัพทมือถือของตนเองกอนเขามาขอรับบริการลงทะเบียนที่ สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียน
ทองถิ่น โดยใชไดทั้งระบบไอโอเอส (IOS) และแอนดดรอย (Android) 
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2.  ผูประสงคลงทะเบียนตองยื่นคําขอลงทะเบียนเพื่อพิสูจนตัวตนและกําหนดรหัสลับประจําตัว  โดยให
ยื่นความประสงคดวยตนเองตอนายทะเบียน  ณ  สํานักทะเบียนอําเภอ สํานักทะเบียนทองถิ่นไดทุกแหง  หรือ
ตามท่ีผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด  และตองนําบัตรประจําตัวประชาชนใบลาสุดแสดงตอเจาหนาท่ีผูรับ
ลงทะเบียนเพ่ือทําการตรวจสอบขอมูลกอนการลงทะเบียน  
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 คาธรรมเนียมและการยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 

1. การแจงการเกิดตางทองท่ี       ฉบับละ 20  บาท 

2. การแจงการตายตางทองท่ี       ฉบับละ 20  บาท 

3. การแจงยายเขาปลายทาง       ฉบับละ 20  บาท 

4. การขอรับสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานแทนฉบับเดิม    ฉบับละ 30  บาท 

ท่ีชํารุดจนใชการไมไดหรือสูญหาย 

5. การขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนารายการขอมูลทะเบียน             ฉบับละ  20  บาท 

ประวัติราษฎร (ขอมูลตัวบุคคลเก่ียวกับ ชื่อ ชื่อสกุล เพศ,ท.ร.12 เปนตน) 

6. การขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนารายการทะเบียนบาน ทะเบียนคนเกิด    ฉบับละ  10  บาท 

               หรือทะเบียนคนตาย และใหยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับคนสัญชาติไทย เพ่ือใชในการดังตอไปนี้ 

6.1 การศึกษา 

6.2 การศาสนา 

6.3 การเขารับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 

6.4 การขอรับการสงเคราะหจากทางราชการ 

6.5 การจัดท่ีดินเพ่ืออยูอาศัยหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ 

6.6 การปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งข้ึนโดย

พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  หรือมติคณะรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        “สําเนาไมใช  รูใจประชาชน  มิติใหมติดตอราชการ” 
 

 

 


