
ส ำนักปลัดเทศบำล งำนทะเบียนรำษฎร 

ภำรกิจหน้ำที ่

          ให้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎร ตามท่ี
พระราชบัญญัติการทะเบียนราฎร พ.ศ.๒๕๓๔ รวมท้ัง ระเบียบ กฎกระทรวง ค าส่ัง ประกาศ และ
หนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง ก าหนดหน้าท่ีให้ปฏิบัติ ตลอดจนมีหน้าท่ีสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ เช่น
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ทุกระดับ และงาน
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้รับมอบหมาย 

ฝ่ำยทะเบยีนรำษฎร 

ฝ่ายทะเบียนราษฎร มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของงานทะเบียน
ราษฎร  และงานสอบสวนด้านทะเบียนราษฎร ดังนี้ 

1. งำนทะเบียนรำษฎร มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 

1.1 งานการขอเลขท่ีบ้าน 

1.2 งานการแจ้งเกิด 

1.3 งานการแจ้งตาย 

1.4 งานการแจ้งย้ายท่ีอยู่ 

1.5 งานการแจ้งย้ายท่ีอยู่ปลายทางอัตโนมัติ 

1.6 งานการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) และ (ท.ร.13) 

1.7 งานการแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร 

1.8 งานการคัด – รับรองส าเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร มรณบัตร 

1.9 งานการจัดท าทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็น
กรณีพิเศษ 

1.10 งานการจัดท าทะเบียนบ้านและการจัดท าทะเบียนประวัติส าหรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 

1.11 งานการส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน 



1.12 งานจัดเก็บ – รักษา เบิก – จ่าย แบบพิมพ์ ด้านงานทะเบียนราษฎร 

1.13 งานจัดเก็บ – รักษา เอกสารงานทะเบียนราษฎร    

1.14 งานการจัดท าร่างประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้ง และท่ีเลือกตั้ง 

1.15 งานการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

1.16 งานการรับค าร้องเพ่ิมชื่อ – ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

1.17 งานการรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

1.18 งานการให้บริการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 

1.19 งานการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  

1.20 งานการรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าหรือนอกเขตจังหวัด 

1.21 งานการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน 

1.22 งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2. งำนสอบสวนด้ำนทะเบียนรำษฎร มีหน้ำทีเ่กี่ยวกับ 

2.1 งานสอบสวนการแจ้งเกิดเกินก าหนดเวลา 

2.2 งานสอบสวนการแจ้งตายเกินก าหนดเวลา 

2.3 งานสอบสวนการเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน ท.ร.13,  ท.ร.14 

2.4 งานสอบสวนการแก้ไขข้อมูลในเอกสารทางการทะเบียนราษฎร 

2.5 งานสอบสวนกรณีจ าหน่ายบุคคลเข้าทะเบียนกลาง 

2.6 งานสอบสวนกรณีย้ายบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกลาง 

2.7 งานสอบสวนกรณีใบแจ้งย้ายท่ีอยู่สูญหาย 

2.8 งานสอบสวนกรณีขอคืนสถานภาพบุคคล 



2.9 งานสอบสวนกรณีการจ าหน่ายบุคคลเกินหรือบุคคลซ้ าซ้อน 

2.10 งานสอบสวนการทุจริตในงานทะเบียนราษฎร 

2.11 งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กำรขอเลขหมำยประจ ำบ้ำน 

เอกสารประกอบ 



1.  บัตรประจ าตัวประชาชนผู้แจ้ง 

2. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และแบบแปลนการก่อสร้าง ( ถ้ามี ) 
3. หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินหรือสัญญาเช่าท่ีดิน ( ในกรณีท่ีไม่มีหลักฐานตามข้อ 2) 

4. กรณีมอบหมายให้น าใบมอบหมายและบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบหมายมาแสดงด้วย  

ไม่มีค าร้องเพราะออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์   
   

    กำรแจ้งรื้อบ้ำน 

เอกสารประกอบ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนผู้แจ้ง 

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 

3. กรณีมอบหมายให้น าใบมอบหมายและบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบหมายมาแสดงด้วย 

ไม่มีค าร้องเพราะออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์   
    
 

  กำรแจ้งเกิด 

เอกสารประกอบ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนผู้แจ้ง 

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 

3. หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี) 
ไม่มีค าร้องเพราะออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์   
   
  

  กำรแจ้งตำย 

เอกสารประกอบ 

. บัตรประจ าตัวประชาชนผู้แจ้ง 

2. บัตรประจ าตัวประชาชนผู้ตาย และทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านท่ีคนตายมีชื่ออยู่ (ถ้ามี) 
3. หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี) 
4. บันทึกประจ าวันแจ้งความคนตาย (กรณีไม่มีหลักฐานรับรองการตาย) 
ไม่มีค าร้องเพราะออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์   
   
   
 



  กำรขอตรวจคัด และรับรองส ำเนำรำยกำรทะเบียนรำษฎร 

เอกสารประกอบ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนผู้แจ้ง 

2. หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 

3. บัตรประจ าตัวทนายความหรือใบอนุญาตเป็นทนายความ (กรณียื่นขอในฐานะทนายความ) 
4. กรณีขอคัดของบุคคลอื่น ต้องมีหนังสือมอบหมายจากบุคคลท่ีจะขอคัดนั้น พร้อมบัตรประจ าตัว
ประชาชนของบุคคลท่ีจะขอคัด 

ไม่มีค าร้องเพราะออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์   
   
   

  กำรแจ้งย้ำยเข้ำ 

เอกสารประกอบ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนผู้แจ้ง 

2. ใบแจ้งการย้ายท่ีอยู่ 
3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 

4. กรณีเจ้าบ้านไม่ได้เป็นผู้แจ้งให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าบ้านพร้อมหนังสือ
มอบหมายจากเจ้าบ้านและให้เจ้าบ้าน 

ลงชื่อยินยอมในใบแจ้งการย้ายท่ีอยู่ 
5. บัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าบ้าน 

ไม่มีค าร้องเพราะออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์   
   
   

  กำรแจ้งย้ำยออก 

กรณีย้ายตนเองซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เอกสารประกอบ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนผู้แจ้ง (ตนเอง) 
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านท่ีมีชื่อผู้แจ้งย้ายออก 

ไม่มีค าร้องเพราะออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์   
   
   

 
 



  กำรแจ้งย้ำยออกผู้อื่น 

เอกสารประกอบ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนผู้แจ้ง 

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 

3. กรณีผูแ้จ้งไม่ได้เป็นเจ้าบ้านให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าบ้านมาแสดงด้วย พร้อมหนังสือ
มอบหมายจากเจ้าบ้าน 

ไม่มีค าร้องเพราะออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์   
   
   
 

  กำรแจ้งย้ำยปลำยทำง 

เอกสารประกอบ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนผู้แจ้ง 

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าบ้าน 

3. หนังสือมอบหมายของเจ้าบ้านท่ีย้ายเข้า (กรณีท่ีเจ้าบ้านไม่สามารถมาด าเนินการได้ด้วยตนเอง) 
ไม่มีค าร้องเพราะออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์   
   


