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ส านักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลต าบลจรมิ 
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       ค าน า 
 

 ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีหน้าที่ให้บริการประชาชนฝ่าย
ทะเบียน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และความแม่นย าใน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ จึงมีความส าคัญต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลด้านการบริการ
ประชาชนอย่างดีท่ีสุด และเกิดความพึงพอใจต่อประชาชนสูงที่สุด  

 

 ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลจริมจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานขึ้น เพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวกและสนับสนุนการการขอรับบริการของประชาชน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน กอปรกับกรมการปกครองได้มีพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 
2534 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562) และหนังสือสั่งการให้บริการคัดรับรองเอกสารราชการ 2 ภาษา 
คณะท างานจึงได้ด าเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน  มีขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติที่เหมาะสม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างด ี
 
 
 
                        นางวนิสา ชุมพลสุข 

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ  
     ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลจริม 

                         เมษายน ๒๕6๕ 
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สารบัญ 



4 
 

        
 

 
  
  
 ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลจริม มีหน้าที่ให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการและ ความ
คาดหวังของประชาชน โดยเฉพาะฝ่ายทะเบียนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ กระบวนงานและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง แต่ในสภาพเป็นจริงบางครั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาจเกิดความสับสน ไม่กล้าตัดสินใจ 
จึงเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ช่วยให้คนท างานรู้งาน ซึ่งการท าให้คนรู้งานนั้น 
สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การสอนงาน การส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้น อย่างไรก็ดีการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน ท างานได้อย่างมั่นใจ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  

๑. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและตามมาตรฐานที่ก าหนด  
๒. เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การปฏิบัติงานด้วยตนเอง ลดเวลาและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
๓. เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้รับบริการเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการปฏิบัติงานที่มีอยู่เพ่ือขอรับบริการให้

ตรงกับความต้องการ การจัดท าคู่มือเล่มนี้เป็นการแสดงขั้นตอนการท างาน รายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตามและประเมินผลของการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการให้บริการด้านทะเบียนราษฎร 
โดยเริ่มตั้งแต่ การตรวจสอบหลักฐานและกดบัตรคิวที่จุดประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานกับ
ฐานข้อมูล พิมพ์ค าร้อง การพิจารณาอนุญาต ด าเนินการรับแจ้ง และส่งมอบเอกสาร โดยผู้รับผิดชอบของฝ่ายทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าคัญในการจัดท าคู่มือบริการประชาชนงานทะเบียนราษฎร 
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          การให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร การรับแจ้งการเกิด การรับแจ้งการตาย การแจ้งย้ายที่
อยู่การย้ายเข้า การย้ายออก การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ การก าหนดเลขหมายประจ าบ้าน การแก้ไขรายการบ้าน 
การื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกท าลาย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร เพ่ิมชื่อ และการจ าหน่าย 
บุคคลในทะเบียนบ้าน การตรวจสอบ และคัดรับรองรายการทะเบียนคน และบ้าน การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับ
การทะเบียนราษฎร 

     
 

 
สถานที่ช่องทางการให้บริการ 

 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

 
งานทะเบียนราษฎร ส านักงานทะเบียนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 
วันจันทร์  ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  . 

   
 
  
  

ขอบเขตการใหบ้รกิาร 

งานที่ให้บริการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัดเทศบาลต าบลจริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

งานบริการทะเบียนราษฎร 

คู่มือส าหรับบริการประชาชน 

งานทะเบียนราษฎร 
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บ้านและทะเบียนบ้าน 
 

หมายความว่า โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมีเจ้าบ้านความหมายรวมถึงแพ 
หรือ เรือจอซึ่งจอดเป็นประจ าและใช้เป็นที่อยู่ประจ า หรือสถานที่เรียกยานพาหนะ ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจ าได้
ด้วย  
  

ทะเบียนบ้าน หมายความว่า ทะเบียนประจ าบ้านแต่ละบ้าน ซึ่งแสดงเลขประจ าบ้านและรายการของ
คนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้านแยกเป็นหลายลักษณะทะเบียนบ้านคือ (ท.ร.๑๔) ใช้ส าหรับลงรายการของคนที่มีสัญชาติ
ไทย และคนต่างด้าวที่มีใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้วย 

 
-  ทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓)ใช้ลงรายการของคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ใน   
ลักษณะชั่วคราว หรือเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

 

- ทะเบียนบ้านกลาง มิใช่ทะเบียนบ้าน แต่เป็นทะเบียนซึ่งผู้อ านวยการทะเบียนกลางจัดท าขึ้นส าหรับ
ลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน 

 
-   ทะเบียนบ้านชั่วคราว เป็นทะเบียนบ้านประจ าบ้าน ที่ออกให้กับบ้านที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะ 

โดยบุกรุกป่าสงวน หรือโดยมิได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือ
ตามกฎหมายอ่ืน ทั้งนี้ทะเบียนบ้านชั่วคราวเป็นเอกสารราชการใช้ได้เหมือนทะเบียนบ้าน และผู้มี
ชื่อในทะเบียนบ้านชั่วคราวคงมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนปกติ 

 
- ทะเบียนบ้านชั่วคราวขอส านักทะเบียน เป็นทะเบียนบ้านที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางทุกส านัก

ทะเบียนจัดท าขึ้น เพ่ือใช้ลงรายการของบุคคลซึ่งขอแจ้งย้ายออกจากส านักทะเบียน (ท.ร.๑๔)เพ่ือ
เดินทางไปต่างประเทศ ให้ทุกบ้านมีเลขประจ าบ้าน บ้านใดยังไม่มีเลขประจ าบ้านต้องแจ้งต่อนาย
ทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อขอเลขประจ าบ้านภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่สร้างบ้านแล้วเสร็จ 

 
เจ้าบ้าน 
  
              เจ้าบ้านคือ  คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวในบ้านหลังนั้น ซึ่งการครอบครองนี้อาจจะครอบครองเป็น
เจ้าของบ้าน ผู้เช่าบ้าน หรือในฐานะอ่ืนๆ ก็ได้ คนที่เป็นเจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย สูญหาย หรือไม่สามารถท าหน้าที่ได้ 
คนที่ดูแลบ้าน หรือที่อยู่ในบ้านขณะนั้นสามารถท าหน้าที่แทนเจ้าบ้านได้ 
 

กระบวนการหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าร้อง 

การให้บริการงานทะเบียนราษฎร 
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เจ้าของกรรมสิทธิ์กับเจ้าบ้านต่างกันอย่างไร 
  

บางท่านอาจเข้าใจผิดว่า เจ้าบ้านหมายถึง เจ้าของบ้าน ซึ่งเจ้าบ้านตามความหมายของงานทะเบียนราษฎร 
จุดประสงค์เพ่ือท าหน้าที่เรื่องการแจ้งเหตุต่างๆเก่ียวกับงานทะเบียนราษฎร อาจจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้าน
หรือไม่ก็ได้ การจะดูว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ให้ดูที่หลักฐานการได้มาของกรรมสิทธิ์ เช่นการซื้อการขายที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง เอกสารการครอบครองสิทธิ์ที่ดิน หรือ พินัยกรรม เป็นต้น 

 
หน้าที่ของเจ้าบ้าน 

 กฎหมายทะเบียนราษฎรได้ก าหนดให้เจ้าบ้านมีหน้าที่ต้องแจง้ต่อนายทะเบียนในเรื่องตอ่ไปนีห้ากไม่

แจ้งจะถือว่ามีความผดิทางกฎหมาย คือ 
1.                
2.               
3.             -                         
4.                                     

 
การมอบหมาย 
 
กรณีท่ีมีชื่อรายการในทะเบียนบ้าน ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน แต่ไม่ได้ไปแจ้งด้วยตนเอง หรือไม่ได้ให้บุคคลในทะเบียนบ้าน
เดียวกันไปแจ้ง แต่มอบหมายให้บุคคลอื่นไปแจ้งแทน ก็จะต้องให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต่อไปนี้แสดงเอกสารหลักฐาน
ต่อนายทะเบียนด้วยคือ 
 
  

1. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าบ้าน ผ๔เมอบหมาย 
รับรองส านาบัตรประจ าตัวประชาชนไว้ด้วย 

2. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แจ้ง (             ) 
3. ส าเนา                       
4. หนังสือมอบหมายของเจ้าบ้าน 
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ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีปฏิบัติการทะเบียนราษฎร 
การแจ้งการเกิด 

 
เด็กทุกคนเกิดในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าจะเป็นบุตรของคนสัญชาติไทย หรือเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่

เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นบุตรของผู้หลบหนีเข้าเมือง ผู้มีหน้าที่แจ้งการเกิดคือ บิดา มารดา ผู้ปกครอง
โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเจ้าบ้านที่เด็กเกิดต้องแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ณ 
ส านักทะเบียนอ าเภอ หรือส านักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่เด็กเกิดหรือจะแจ้งต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องทีอ่ื่น ที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านก็ได้ และนายทะเบียนต้องรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรให้ผู้แจ้งโดยมีข้อเท็จจริงเท่าที่จะสามารถทราบได้ 
 
เด็กแจ้งการเกิดในบ้าน  สถานพยาบาล 
 

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ 
 
สถานทีแ่ละระยะเวลาการแจ้ง  ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเกิด 
ส านักทะเบียนที่แจ้งการเกิด  ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด หรือส านักทะเบียน
อ าเภอ หรือส านักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้าน 
 
หลักฐานประกอบการแจ้ง ได้แก่     
 

๑. บัตรประจ าตัวผู้แจ้ง และบัตรประจ าตัว บิดามารดา (ถ้ามี) 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาทะเบียนประวัติของบิดา มารดา (ถ้ามี) 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะเพ่ิมชื่อเด็กทีเกิด 
๔. หนังสือรับรองการเกิดตามแบบ ท.ร. ๑ /๑ ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เด็กเกิด 

(กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล) 
๕. ใบรับแจ้งการเกิดตามแบบ ท.ร.๑ ตอนหน้า (กรณีแจ้งการเกิดกับก านันผู้ใหญ่บ้าน) 
๖. หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี) 

นายทะเบียน 
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานผู้แจ้ง 
๒. ตรวจสอบรายการบุคคลของเด็กท่ีแจ้งเกิดกับฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรว่าเด็กมีชื่ออยู่ในทะเบียน

บ้านแห่งอื่นหรือไม่ 
๓. ลงรายการในสูติบัตรด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของส านักทะเบียน 
๔. เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน และส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เด็กเกิด 
๕. มอบสูติบัตร ตอนที่ ๑  และหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 

 
ข้อระเบียนกฎหมาย 
 

 ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ (รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
๕ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๕๒  ข้อ ๕๓
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ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีปฏิบัติการทะเบียนราษฎร 
การแจ้งการตาย 

 
เมื่อมีคนตายไม่ว่าจะตายในบ้าน ตายนอกบ้าน หรือตายในสถานพยาบาล ตายตามธรรมชาติหรือตาย

ผิดธรรมชาติผู้มีหน้าที่แจ้งการตายคือ เจ้าบ้าน บุคคลที่ไปกับผู้ตาย หรือผู้พบศพ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคล
ดังกล่าวจะต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีคนตายหรือที่พบศพ หรือ
ท้องที่ที่ศพอยู่ หรือท้องที่ ที่มีการจัดการศพโดยการเผา  ฝัง หรือท าลายก็ได้ 

 

การแจ้งการตาย ผู้มีหน้าที่แจ้งการตายจะมอบหมายเป็นหนังสือให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้แจ้งแทนก็ได้ 
 

การแจ้งตายข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ 
 

สถานที่รับแจ้ง            ๑. คนตายในบ้านภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพแล้วแต่กรณี 
และระยะเวลารับแจ้ง  ๒. คนตายนอกบ้าน ต้องแจ้งภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ เว้นแต่
กรณีท้องที่ที่มีการคมนาคมไม่สะดวกหรือมีเหตุจ าเป็นผู้อ านวยการทะเบียนกลางสามารถขยายเวลาการแจ้งตายได้แต่
ต้องไม่เกิน ๗ วันนับตั้งแต่เวลาตาย หรือพบศพ ณ ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นที่พบศพ 
 

หลักฐานประกอบการแจ้ง ได้แก่     
๑. บัตรประจ าตัวผู้แจ้ง 
๒. บัตรประจ าตัวผู้ตาย หรือ หลักฐานแสดงตัวตนของผู้ตายอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
๓. หนังสือรับรองการตาย ตามแบบ ท.ร. ๔/๑ (กรณีตายในสถานพยาบาล) 
๔. ใบรับแจ้งการตายตามแบบ  ท.ร.๔ ตอนหน้า (กรณีแจ้งต่อก านันผู้ใหญ่บ้าน) 
๕. รายงานการชันสูตรของเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วยงานนิติเวช (กรณีตายผิดธรรมชาติหรือตายโดยไม่

ทราบสาเหตุ ) 
๖. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคล (ถ้ามี) 

 

นายทะเบียน 
 

๑.  ตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง 
๒. สอบถามผู้แจ้งเกี่ยวกับการจัดการศพว่า จะเก็บฝัง เผาหรือท าลายและสถานที่จัดการศพ เพ่ือลง

รายในใบมรณบัตร 
๓. ออกใบมรณบัตร (ท.ร.๔) 
๔. จ าหน่ายรายการคนตายในทะเบียนบ้านและส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านว่า “ตาย”สีแดงไว้

หน้ารายการคนตาย 
๕. มอบมรณบัตร ตอนที่ ๑ และหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 

 
ข้อระเบียบกฎหมาย 
 
 ระเบียนส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ (รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๖๑  ข้อ ๖๓



10 
 

 
 
 

ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีปฏิบัติการทะเบียนราษฎร 
การแจ้งการย้ายท่ีอยู่ 

 
 เมื่อผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านย้ายออกจากบ้านที่ตนมีชื่ออยู่ ไม่ว่าจะไปประกอบอาชีพ หรือย้าย
ภูมิล าเนาไปอยู่ที่อ่ืน จะต้องแจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ย้ายออกจากบ้าน
หรือเมื่อมีคนย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน ผู้มีหน้าที่แจ้งก็จะต้องแจ้งการย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน ๑๕ วัน นับ
แต่วันที่ผู้นั้นเข้าอยู่ในบ้าน 
 

 นอกจากนี้  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน ซึ่งอยู่ต่างท้องที่กับบ้านที่ผู้นั้นมี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ผู้ย้ายที่อยู่สามารถยื่นค าร้องขอแจ้งการย้ายออก และย้ายเข้าในคราวเดียวกันได้ที่ส านัก
ทะเบียนแห่งท้องที่ที่บ้านหลังที่จะย้ายเข้าไปอยู่อาศัย นั้นตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ โดยผู้ย้ายที่อยู่ไม่ต้องกลับไปแจ้งย้ายออก 
ณ ส านักทะเบียนบ้านเดิมตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ เรียกว่าการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง 
 

 การแจ้งย้ายที่อยู่นั้น ผู้มีหน้าที่แจ้งย้ายที่อยู่จะมอบหมายเป็นหนังสือให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้แจ้งแทนก็ได้ 
 
การแจ้งย้ายออก 
 
การแจ้งย้ายออกขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ  (เพ่ือไปอยู่บ้านอื่นที่อยู่ต่างส านักทะเบียน) 
 

สถานที่รับแจ้ง  ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ท่ีผู้ย้ายที่อยู่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 
 

ระยะเวลารับแจ้ง  ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก 
 

หลักฐานประกอบการแจ้ง ได้แก่     
๑. บัตรประจ าตัวผู้แจ้ง หรือบัตรประจ าตัวเจ้าบ้าน 
๒. บัตรประจ าตัวของผู้ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีเจ้าบ้านได้

มอบหมายให้แจ้งแทน) 
๓. บัตรประจ าตัวของผู้ย้ายที่อยู่ (ถ้ามี) 
๔. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายออก 
๕. ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ตามแบบ ท.ร. ๖  

 

นายทะเบียน 
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง 
๒. ลงรายการในใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
๓. จ าหน่ายรายการคนที่ย้ายออกในทะเบียนบ้านและส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน โดย

ประทับค าว่า “ย้าย”  สีน้ าเงินไว้หน้ารายการบุคคลที่ย้ายออก 
 

๔. มอบใบแจ้งย้ายที่อยู่ และหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง เพ่ือด าเนินการย้ายเข้า     
ส านักทะเบียนที่ประสงค์จะย้ายเข้าต่อไป 

 

ข้อระเบียบกฎหมาย 
  ระเบียนส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ (รวมถึงแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๗๙ 
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การแจ้งย้ายเข้า 

 
การแจ้งย้ายเข้าขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ   
 

สถานที่รับแจ้ง  ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ท่ีผู้ย้ายประสงค์ย้ายเข้า  
 

ระยะเวลารับแจ้ง  ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นอยู่ในบ้าน 
 

หลักฐานประกอบการแจ้ง ได้แก่     
๑. บัตรประจ าตัวผู้แจ้ง หรือบัตรประจ าตัวเจ้าบ้าน หลังที่ย้ายเข้า 
๒. บัตรประจ าตัวของผู้ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีเจ้าบ้านได้

มอบหมายให้แจ้งแทน) 
๓. บัตรประจ าตัวของผู้ย้ายที่อยู่ (ถ้ามี) 
๔. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า 
๕. ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ตามแบบ ท.ร. ๖ ที่ได้มาจากการย้ายออก ซึ่งเจ้าบ้านลงชื่อยินยอม

ให้ย้ายเข้า 
 

นายทะเบียน 
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง 
๒. รับแจ้งย้ายเข้าในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ 
๓. เพ่ิมชื่อบุคคลที่แจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านและส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
๔. มอบหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 

 

ข้อระเบียบกฎหมาย 
  ระเบียนส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ (รวมถึงแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๘๙ 
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การแจ้งย้ายเข้าที่อยู่ปลายทาง 

 
การแจ้งย้ายเข้าปลายทาง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ   
 

สถานที่รับแจ้ง  ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ท่ีผู้ย้ายประสงค์ย้ายเข้า        
(ส านักทะเบียนปลายทาง) 

ระยะเวลารับแจ้ง  ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้แจ้งย้ายที่อยู่อาศัยบ้านในส านักทะเบียนท้องที่ที่ย้ายเข้า 
 

หลักฐานประกอบการแจ้ง ได้แก่     
๑. บัตรประจ าตัวผู้ย้ายที่อยู่ 

  ๒. บัตรประจ าตัวของผู้ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากผู้มีหน้าที่แจ้ง (กรณไีด้   
      มอบหมายให้แจ้งแทน) 
๓. บัตรประจ าตัวของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า พร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าบ้านที่

อนุญาตให้ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน 
๔. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ 

 
นายทะเบียน 

๑. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง 
๒. ลงรายการในใบแจ้งย้ายที่อยู่ ทั้งรายการย้ายออก และรายการย้ายเข้า 
๓. จ าหน่ายรายการผู้ย้ายที่อยู่ออกจากทะเบียนบ้านของส านักทะเบียนต้นทางในระบบ

คอมพิวเตอร์ 
๔. เพ่ิมชื่อผู้ย้ายที่อยู่เข้าในทะเบียนบ้านของส านักทะเบียนปลายทางและส าเนาทะเบียน

บ้านฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายเข้า 
๕. แจ้งส านักทะเบียนต้นทางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
๖. มอบหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 

 
ส านักทะเบียนต้นทาง เมื่อได้รับทราบการจ าหน่ายรายการของผู้ย้ายที่อยู่ทางระบบคอมพิวเตอร์แล้วต้อง
แจ้งเจ้าบ้านให้น าส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาด าเนินการจ าหน่ายรายการผู้ย้ายในส าเนาทะเบียนบ้าน
โดยนายทะเบียนจะต้องพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่เก่ียวข้อง และด าเนินการจัดส่งหนังสือดังกล่าวไปยังเจ้า
บ้านโดยไม่ชักช้า เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลตามรายชื่อที่ระบุว่าเป็นผู้ย้ายที่อยู่ปลายทางนั้นได้ย้าย
ที่อยู่จริงหรือไม่อย่างไร 
 เมื่อเจ้าบ้านน าสมุดทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาจ าหน่ายรายการคนที่ย้ายออก นายทะเบียน
ต้องประทับค าว่า”ย้าย” สีน้ าเงินไว้หน้ารายการบุคคลที่ย้าย 
     
 

ข้อระเบียบกฎหมาย 
  ระเบียนส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ (รวมถึงแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๙๐ 
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ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีปฏิบัติการทะเบียนราษฎร 

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน 

 การเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านสามารถใช้ได้ทั้งในกรณีของคนสัญชาติไทยและคนซึ่ง
ไม่มีสัญชาติไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรทายหรือนอกราชอาณาจักรไทย มีหลายกรณี ได้แก่ 

     1. กรณีตกส ารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 (จะต้องเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 
2499) 
     2. กรณีเพ่ิมชื่อตามเอกสารทะเบียนราษฎรแบบเดิมที่ยังไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน ได้แก่ สูติบัตร ใบแจ้ง
การย้ายที่อยู่  
     3. กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศแล้วเดินทางกลับเข้ามา ใน
ประเทศไทย ทั้งที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนไทยและไม่มีหลักฐาน 
     4. กรณีอ้างว่าเป็นคนไทยแต่ไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง 
     5. กรณีเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะของบุคคล หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ 
     6. กรณีบุคคลที่ลงรายการในทะเบียนบ้านว่า "ตาย" หรือ "จ าหน่าย" มาขอเพ่ิมชื่อ 
     7. กรณีคนต่างด้าวที่มีใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
     8. กรณีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
     9. กรณีท่ีไม่มีสัญชาติไทยแต่ต่อมาได้รับสัญชาติไทย 
     10. กรณีคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยได้รับการผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง รวมทั้งผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย 

ผู้มีหน้าที่แจ้ง 
     ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ขอเพ่ิมชื่อ บิดา หรือมารดา กรณีผู้ขอเพ่ิมชื่อเป็นผู้เยาว์ หรือผู้อุปการะ เลี้ยงดู 
กรณีเด็กอนาถา 

สถานที่ย่ืนค าร้อง  ได้แก่ ส านักทะเบียนอ าเภอ หรือส านักทะเบียนท้องถิ่นที่ผู้ขอเพ่ิมชื่อมีภูมิล าเนาอยู่ใน ปัจจุบัน
เว้นแต่ 

 1. กรณีเพ่ิมชื่อตามสูติบัตรแบบเดิม ให้ยื่นค าร้องที่ส านักทะเบียนที่ออกสูติบัตรฉบับนั้น 
     2. กรณีเพ่ิมชื่อตามแบบใบแจ้งการย้ายที่อยู่ให้ยื่นค าร้องที่ส านักทะเบียนที่ประสงค์จะขอเพ่ิมชื่อ 
    3. กรณีเพ่ิมชื่อตามทะเบียนบ้านแบบเดิม ให้ยื่นค าร้องที่ส านักทะเบียนที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ครั้งสุดท้าย 
     4. กรณีเพ่ิมชื่อของผู้ที่ลงรายการจ าหน่ายหรือตายไว้แล้ว ให้ยื่นค าร้องที่ส านักทะเบียนที่ผู้นั้นเคยมีชื่อ 
ในทะเบียนบ้าน ก่อนถูกจ าหน่ายรายการ 

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ แบ่งเป็น 2 กรณี 
 
กรณีมีหลักฐานมาแสดง 
     1. บัตรประจ าตัวเจ้าบ้านหรือผู้แจ้ง 
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                2. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
     3. รูปถ่ายผู้ขอเพ่ิมชื่อ 1 รูป (กรณีผู้ขอเพ่ิมชื่ออายุเกิน 7 ปี) 
     4. ทะเบียนบ้านหรือส าเนาทะเบียนบ้านฉบับปีพ.ศ. 2499 , พ.ศ. 2515 หรือ พ.ศ. 2526 
     5. ใบสูติบัตร (แบบเดิมซึ่งไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน) 
    6. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (แบบเดิมจึงไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน) 

กรณีไม่มีหลักฐานมาแสดง 
     1. บัตรประจ าตัวเจ้าบ้านหรือผู้แจ้ง 
       2. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
       3. รูปถ่ายของผู้ขอเพิ่มชื่อ 1 รูป (กรณีผู้ขอเพ่ิมชื่ออายุเกิน 7 ปี) 
     4. บัตรประจ าตัวบิดา มารดา (ถ้ามี) 
     5. บัตรประจ าตัวพยานบุคคลที่ให้การรับรอง 
      6. เอกสารประกอบ เช่น หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี) ส.ด.9 (ถ้ามี) 

ขั้นตอนในการติดต่อ 
    1. การยื่นเอกสารและหลักฐาน 
     - กรณีมีหลักฐานมาแสดงให้ยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้ร้องขอเพ่ิมชื่อปรากฎรายการในเอกสาร
นั้น ๆ 
     - กรณีไม่มีหลักฐานมาแสดงให้ยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้ร้องอาศัยอยู่ในปัจจุบัน 
     2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน 
    3. ตรวจสอบรายการในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร 
     4. สอบสวนพยานบุคคลที่ให้การรับรอง 
    5. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ขอเพ่ิมชื่อ ผู้แจ้ง และพยานบุคคลที่ให้การรับรองและให้บุคคล
ดังกล่าวลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ  ตามแบบ ท.ร.2๕ 
    6. รวบรวมหลักฐานเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติในการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน 
     7. คืนหลักฐานให้ผู้แจ้ง 

ข้อระเบียบกฎหมาย 
  ระเบียนส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ (รวมถึงแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๙๓, ข้อ ๙๔ ,ข้อ ๙๕  , ข้อ ๙๖ , ข้อ ๙๖/๑ , ข้อ ๙๖/๒ , ข้อ ๙๗ 
ข้อ ๙๘ , ข้อ ๙๙ 
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ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีปฏิบัติการทะเบียนราษฎร 
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 

  
เอกสารการทะเบียนราษฎรทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นใบรับแจ้งการเกิด การตายการย้ายที่อยู่ สูติบัตร 

ทะเบียนคนเกิด มรณบัตร ทะเบียนคนตาย ทะเบียนบ้าน  ทะเบียนประวัติ หรือเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวคนซึ่ง
ไม่มีสัญชาติไทย ถ้ามีการบันทึกหรือลงรายการใดๆ ไว้ไม่ถูกต้องไม่ตรงความเป็นจริง โดยความผิดพลาดนั้นไม่ได้เกิด
จากการทุจริต แจ้งข้อความอันเป็นเท็จโดยเจตนา ปกปิดหรือปิดบังข้อเท็จจริงเพ่ือประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง นาย
ทะเบียนสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารดังกล่าวให้ถูกต้องได้ 

อย่างไรก็ตามส ารับการแก้ไขเอกสารการทะเบียนราษฎรบางประเภทมีข้อจ ากัดว่า ไม่อาจจ าข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จเดิมภายหลังการจัดท าเอกสารดงกล่าวมาเป็นหลักฐานในการแก้ไขได้ เช่น การ
แก้ไขรายการชื่อบิดา มารดา หรือชื่อเด็กในสูติบัตรอันเนื่องจากมาจากการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือแก้ไขรายการสัญชาติ
ของมารดาในสูติบัตรเนื่องจากได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทยภายหลังจากบุตรเกิดเป็นต้น 

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 
           เอกสารทะเบียนราษฎร ได้แก่ ทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านกลาง สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนคนเกิด ทะเบียน
คนตาย ทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่น 

ผู้ย่ืนค าร้อง 
           - เจ้าบ้าน 
           - เจ้าของรายการ 
           - ผู้ปกครอง (กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
            - ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน หรือเจ้าของประวัติ 

สถานที่ย่ืนค าร้อง 
          ส านักทะเบียนอ าเภอ หรือส านักทะเบียนท้องถิ่น แห่งใดก็ได้ 

หลักฐานประกอบการพิจารณา 
           (1) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอ่ืนที่ราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัว
ประชาชนของผู้ยื่นค าร้อง 
           (2) เอกสารการทะเบียนราษฎรที่ประสงค์จะให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ 
           (3) เอกสารราชการที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับรายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าเอกสารดังกล่าว จะ
จัดท าก่อนหรือหลังเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ขอแก้ไซเปลี่ยนแปลงก็ได้ เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ใบส าคัญการ
จดทะเบียนชื่อสกุล ทะเบียนบ้านฉบับก่อนการให้เลขประจ าตัวประชาชน หนังสือส าคัญการแปลงสัญชาติ ผลการ
ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ เป็นต้น 
           (4) หนังสือมอบอ านาจ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอ่ืนที่ราชการออกให้ ซึ่งมี
รูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชนที่ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องของผู้มอบอ านาจ ในกรณีเจ้าของรายการมอบอ านาจ
ให้ผู้อื่นด าเนินการแทน 
           (5) หลักฐานการเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ในกรณีเจ้าของรายการ ที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเป็นผู้เยาว์และผู้ยื่นค าร้องไม่ใช่บิดาหรือมารดาของผู้นั้น  หรือ 
           (6) ค าสั่งศาลแต่งตั้งผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล ในกรณีเจ้าของรายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น คนเสมือน
ไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี  กรณีผู้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการไม่มีเอกสารราชการ ให้
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นายทะเบียนเรียกสอบพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ขอให้นายทะเบียนด าเนินการตามความ
เหมาะสม 

การด าเนินงานของส านักทะเบียน 
          1. เมื่อนายทะเบียนได้รับค าร้องพร้อมพยานหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของค า
ร้องและพยานหลักฐานของผู้ร้อง แล้วรวบรวมเสนอนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี เพื่อ
พิจารณาและมีค าสั่งต่อไป ทั้งนี้ หากการแก้ใขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสาร การทะเบียนราษฎร ไม่อาจด าเนินการ
ได้แล้วเสร็จในวันที่ผู้ร้องยื่นค าร้อง ให้นายทะเบียนออกใบรับค าร้องมอบให้ผู้ยื่นค าร้องไว้เป็นหลักฐาน 
          2. กรณีนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มีค าสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการตามค าร้อง ให้นายทะเบียนด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและแจ้งผู้ร้องให้ติดต่อขอรับเอกสารการทะเบียน
ราษฎรที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการแล้ว หากเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเป็นเอกสาร
ที่จัดท าหรือมีส าเนาคู่ฉบับจัดเก็บไว้ที่ส านักทะเบียนอื่น ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
ส าเนาเอกสารการทะเบียนราษฎรที่มี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการแจ้งไปยังส านักทะเบียนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ด าเนินการแกไ้ขรายการให้ถูกต้องตรงกัน 

 
ข้อระเบียบกฎหมาย 
  ระเบียนส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ (รวมถึงแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๑๕  , ข้อ ๑๑๕/๑ , ข้อ ๑๒๑, ข้อ ๑๑๖ ข้อ ๑๑๘ ,ข้อ๗๖
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ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีปฏิบัติการทะเบียนราษฎร 
เรื่อง การคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร 

 
การขอตรวจ คัด และรับรองส าเนารายการทะเบียนราษฎร 

          ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ เจ้าบ้านผู้มีชื่อและรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับเอกสารทะเบียนราษฎรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เป็นผู้แจ้งที่ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตที่เก็บเอกสาร
ทะเบียนราษฎรนั้น  
 
หลักฐานที่ต้องใช้  
          1. บัตรประจ าตัวผู้แจ้ง  
          2. หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เช่น หนังสือนิติกรรม สัญญาต่าง ๆ ค าสั่งศาล ใบแต่งทนาย หนังสือ
มอบอ านาจจากคู่ความ เป็นต้น  
          3. บัตรประจ าตัวทนายความ หรือใบอนุญาตเป็นทนายความ (กรณียื่นขอในฐานะทนายความ) 
 

กฎกระทรวงค่าธรรมเนียมอัตราค่าธรรมเนียมการคัดส าเนารายการทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

1. ขอคัดส าเนาหรือคัดและรับรองส าเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด 
    ทะเบียนคนตาย ตามมาตรา 6 

ฉบับละ 10 บาท 

2. ขอคัดส าเนา หรือคัดและรับรองส าเนารายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร 
    ตามมาตรา 14(1)   

   ฉบับละ 20 บาท 

3. การแจ้งการเกิดต่างท้องที่ ตามมาตรา 18 วรรคสาม   ฉบับละ 20 บาท 

4. การแจ้งการตายต่างท้องที่ ตามมาตรา 21 วรรคสี่  ฉบับละ 20 บาท 

5. การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง ตามมาตรา 30 วรรคสอง  ฉบับละ 20 บาท 

6. การแจ้งย้ายที่อยู่ต่างท้องที่ ตามมาตรา 30 วรรคสี่ ฉบับละ 20 บาท 

7. ขอรับส าเนาทะเบียนบ้านกรณีช ารุดหรือสูญหาย ตามมาตรา 39 วรรคสอง    ฉบับละ ๓0 บาท 
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ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีปฏิบัติการทะเบียนราษฎร 

 
เรื่อง การขอเลขที่บ้าน 

 
 
การขอเลขที่บ้าน 
 
         เมื่อมีการปลูกสร้างบ้าน  เจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อ ขอเลขที่บ้านภายใน  15 วัน  นับ
แต่วันที่สร้างเสร็จ   เมื่อนายทะเบียนรับค าร้องพร้อมหลักฐานของผู้แจ้งครบถ้วนแล้ว  จะต้องตรวจสอบว่าบ้านที่ขอ
เลขที่นั้น  มีลักษณะเป็นโรงเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างที่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นประจ า (มีสภาพคงทนถาวร)
หรือไม่  ถ้าถูกต้องก านัน/ผู้ใหญ่บ้านหรือนายทะเบียนจะก าหนดเลขท่ีบ้านให้แก่ผู้แจ้งภายใน 7 วัน(กรณีบ้านปลูกอยู่
ในเขตเทศบาล)  หรือภายใน 30 วัน (กรณีบ้านปลูกอยู่นอกเขตเทศบาล) 
 
ทะเบียนบ้าน 
   คือ ทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนออกให้บ้านแต่ละหลัง  ก าหนดให้มีเลขประจ าบ้าน(เลขที่บ้าน) ซึ่ง
ปลูกสร้างโดยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้าง
อาคาร 
 
ขั้นตอนและสถานที่ย่ืนค าร้องขอเลขท่ีบ้าน 
 
 ถ้าบ้านปลูกอยู่ในเขตเทศบาลที่ยังมีผู้ใหญ่บ้านอยู่ในเขตเทศบาล  เจ้าบ้านจะต้องแจ้งขอเลขที่บ้านต่อ
ผู้ใหญ่บ้านเพื่อออกใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9)  ส าหรับน าไปประกอบการยื่นค าร้องขอเลขที่บ้านที่งานทะเบียน
ราษฎรของทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลที่บ้านปลูกสร้างเสร็จตั้งอยู่  เพ่ือแจ้งขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้าน 
 ถ้าบ้านปลูกอยู่นอกเขตเทศบาล  เจ้าบ้านจะต้องแจ้งขอเลขท่ีบ้านต่อผู้ใหญ่บ้าน  เพ่ือออกใบรับแจ้ง
เกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) ส าหรับน าไปประกอบการยื่นค าร้องที่งานทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนอ าเภอที่บ้านปลูก
สร้างเสร็จตั้งอยู่  เพ่ือแจ้งขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้าน 
 
หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอเลขที่บ้าน หรือทะเบียนบ้านใหม่ 
 
 ๑. ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) ออกโดยผู้ใหญ่บ้าน หรือก านันท้องที่ท่ีบ้านที่ปลูกสร้างเสร็จตั้งอยู่ 
 ๒. บัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าร้อง 

  ๓ เอกสารสิทธิ์แสดงการครอบครองที่ดินของบ้านที่ปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  เช่น โฉนดที่ดิน  , น.ส.3   
,ส.ป.ก เป็นต้น  กรณีสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่บนที่ดินของผู้อื่น  ต้องมีหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินนั้นของ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นประกอบด้วย  โดยใช้เอกสารดังนี้ หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างบ้าน  (กรณีสิง่ปลูกสร้าง
ตั้งอยู่บนที่ดินของผู้อื่น) โดยแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน/
ผู้ที่มีชื่อร่วมกันในกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นๆทุกคน  ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ 1 ชุด 
*หมายเหตุ*   กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเสียชีวิต  แนบส าเนามรณบัตรและให้ผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินนั้นๆทุกคน มี
หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินโดยแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้านพร้อม
รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละคน  จ านวนคนละ  1 ชุด 
 

๔.  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  หรือ  หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง 
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๕.  หนังสือมอบอ านาจ / มอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  กรณีไม่สามารถมาติดต่อขอเลขที่บ้านด้วย
ตนเอง  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ /มอบหมายและผู้รับมอบ
อ านาจ/มอบหมาย  รวมทั้งพยานบุคคล จ านวน 2 คน ลงลายมือชื่อ  หรือลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวาในหนังสือ
มอบอ านาจ/มอบหมาย  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ 1  ชุด 

๖. รูปถ่ายบ้านที่ปลูกสร้างเสร็จทั้ง 4 ด้าน (ด้านหน้า – ด้านหลัง – ด้านข้างซ้าย – ด้านข้างขวา) แต่สถานที่
ที่รับแจ้งบางแห่งก็ไม่จ าเป็นต้องใช้ 

 
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขอเลขที่บ้าน 
 

1.บ้านที่ปลูกสร้างนานไว้นานแล้วแต่ยังไม่มีเลขที่บ้านเจ้าบ้านสามารถขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้านได้ 
2.การปลูกสร้างบ้านในเขตท้องที่ท่ีประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร  เช่น  ในเขต

กรุงเทพมหานคร  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นต้น  จะต้องแจ้งขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  กรณีไม่ขอ
อนุญาตปลูกสร้าง  นายทะเบียนจะก าหนดเลขท่ีบ้านและจัดท าทะเบียนบ้านชั่วคราวให้  ซึ่งการแก้ไขทะเบียนบ้าน
ชั่วคราวให้เป็นทะเบียนบ้านปกติ  นั้น  สามารถท าได้โดยเจ้าของบ้านจะต้องไปท าเรื่องการขออนุญาตปลูกสร้าง
อาคารให้เรียบร้อยแล้ว  จึงน าหลักฐานไปยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนเพ่ือขอแก้ไขทะเบียนบ้าน 

3.บ้านที่ปลูกสร้างโดยการบุกรุกที่สาธารณะ  หรือปลูกในพ้ืนที่ป่าสงวน  สามารถขอเลขที่บ้านและสมุด
ทะเบียนบ้านได้  แต่จะเป็นทะเบียนบ้านชั่วคราว 

4.การไม่แจ้งขอเลขท่ีบ้านภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ปลูกสร้างบ้านเสร็จเป็นความผิด  มีโทษปรับไม่เกิน 
1,000  บาท 

5.การก าหนดเลขท่ีบ้านของบ้านแต่ละหลังจะก าหนดให้เพียงหมายเลขเดียว  แต่ถ้าเป็นบ้านที่ปลูกเป็น
ตึกแถว  ห้องแถว  หรืออาคารชุด  จะก าหนดเลขที่บ้านให้ทุกห้องโดยถือว่าห้องๆหนึ่งคือบ้านหลังหนึ่ง 
 

 
ข้อระเบียบกฎหมาย 
  ระเบียนส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ (รวมถึงแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๙ ,ข้อ ๓๒
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