คูมือสําหรับบริการประชาชน
งานทะเบียนราษฎร
งานที่ใหบริการ
งานทะเบียนราษฎร
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลสองดาว
ขอบเขตการใหบริการ
การใหบริการประชาชนดานงานทะเบียนราษฎร รับแจงการเกิด การรับแจง การตาย การ
แจงยายที่อยู ยายเขา/ยายออก แจงยายปลายทางอัตโนมัติ การกําหนดเลขหมายประจําบาน การ
แกไขรายการบาน การแจงรื้อถอนบานหรือบานถูกทําลาย การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสาร
ทะเบียนราษฎร การเพิ่มชื่อ และการจําหนายชื่อบุคคลในทะเบียนบาน การตรวจสอบและคัดรับรอง
รายการทะเบียนและบาน การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
สถานที่ ชองการการใหบริการ
งานทะเบียนราษฎร สํานักงานทะเบียน
ทองถิ่น เทศบาลตําบลสองดาว อําเภอสองดาว
จังหวัดสกลนคร

ระยะเวลาเป#ดใหบริการ
วันจันทร0 ถึง ศุกร0 ในเวลาราชการ ตั้งแตเวลา
08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ& วิธกี าร และเงื่อนไขในการยื่นคํารอง
การใหบริการงานทะเบียนราษฎร
บานและทะเบียนบาน
หลักเกณฑ&
บาน หมายความวา โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางสาหรับใชเป9นที่อยูอาศัย ซึ่งมีเจาบานครอบครองและ
ใหหมายความรวมถึงแพ หรือเรือ ซึ่งจอดเป9นประจําและใชเป9นที่อยูประจํา หรือสถานที่หรือยานพาหนะอื่น
ซึ่งใชเป9นที่อยูอาศัยประจําไดดวย
- ทะเบียนบาน หมายความวา ทะเบียนประจําบานแตละบาน ซึ่งแสดงเลขประจาบานและรายการ
ของคนทั้งหมดผูอยูในบานแยกเป9นหลายลักษณะ คือ ทะเบียนบาน (ท.ร.14) ใชสาหรับลงรายการของคนที่มี
สัญชาติไทยและคนตางดาว ที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
- ทะเบียนบาน (ท.ร.13) ใชลงรายการของคนตางดาวที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายแตอยูใน
ลักษณะชั่วคราว หรือเขาเมืองโดยมิชอบดวยกฎหมายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
- ทะเบียนบานกลาง มิใชทะเบียนบาน แตเป9นทะเบียน ซึ่งผูอานวยการทะเบียนกลางกําหนดใหจัดทํา
ขึ้น สาหรับลงรายการบุคคลที่ไมอาจมีชื่อในทะเบียนบาน

- ทะเบียนบานชั่วคราว เป9นทะเบียนประจําบานที่ออกใหกับบานที่ปลูกสรางในที่สาธารณะ หรือโดย
บุกรุกปBาสงวน หรือโดยมิไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร หรือตามกฎหมาย
อื่น ทั้งนี้ ทะเบียนบานชั่วคราวเป9นเอกสารราชการใชไดเหมือนทะเบียนบาน และผูมีชื่อในทะเบียนบาน
ชั่วคราวคงมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับบุคคลที่มีชื่ออยูในทะเบียนบาน
- ทะเบียนบานชั่วคราวของสานักทะเบียน เป9นทะเบียนบานที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดให
ทุกสํานักทะเบียนจัดทําขึ้น เพื่อใชลงรายการของบุคคลซึ่งขอแจงยายออกจากทะเบียนบาน (ท.ร.14) เพื่อ
เดินทางไปตางประเทศ ใหทุกบานมีเลขประจําบาน บานใดยังไมมีเลขประจําบาน ใหเจาบานแจงตอนาย
ทะเบียนผูรับแจง เพื่อขอเลขประจําบานภายในสิบหาวันนับแตวันสรางบานเสร็จ
เจาบาน
เจาบานคือ คนที่เป9นหัวหนาครอบครัวในบานหลังนั้น ซึ่งการครอบครองนี้อาจจะครอบครองในฐานะ
เป9นเจาของบาน ผูเชาบาน หรือในฐานะอื่นๆ ก็ได คนที่เป9นเจาบานไมอยู ตาย สูญหาย หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได คนที่ดูแลบาน หรือที่อยูในบานขณะนั้นเป9นเจาบาน
เจาของกรรมสิทธิ์กับเจาบานตางกันอยางไร
บางทานอาจเขาใจผิดวาเจาบานหมายถึงเจาของบาน ซึ่งเจาบานตามความหมายทะเบียนราษฎรมี
จุดประสงค0เพื่อทําหนาที่แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร อาจจะเป9นเจาของกรรมสิทธิ์ในบาน
หรือไมก็ได การจะดูวาใครเป9นเจาของกรรมสิทธิ์ ใหดูที่หลักฐานการไดมาของกรรมสิทธิ์ เชน หนังสือสัญญา
ซื้อขาย หรือพินัยกรรม เป9นตน
หนาที่ของเจาบาน
กฎหมายทะเบียนราษฎร ไดกําหนดใหเจาบานมีหนาที่ตองแจงตอนายทะเบียน ในเรื่องตอไปนี้
หากไมแจงจะถือวามี ความผิดทางกฎหมาย คือ
1. มีคนเกิดในบาน
2. มีคนตายในบาน
3. มีคนยายออก - ยายเขามาบานหลังนั้น
4. มีสิ่งปลูกสรางบานใหม หรือรื้อถอน
การมอบหมาย
กรณีที่มีชื่อรายการในทะเบียนบาน ระบุวาเป9นเจาบาน ไมไดไปแจงดวยตนเอง หรือไมไดใหคนที่มี
ชื่อ ในทะเบียนบานเดียวกันไปแจง แตมอบหมายใหบุคคลอื่นไปแจงแทน ก็จะตองใหผูที่ไดรับมอบหมายนํา
เอกสารตอไปนี้ แสดงตอนายทะเบียนดวย คือ
1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจาบาน ผูมอบหมาย รับรอง
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนไวดวย
2. บัตรประจําประชาชนของผูแจง (ผูรับมอบหมาย)
3. สาเนาทะเบียนบานของเจาบาน
4. หนังสือมอบหมายของเจาบาน

การแจงเกิด
การบริการ
1. เมื่อมีคนเกิดในบาน ใหเจาบานหรือบิดามารดา หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เป9นผูแจงตอนายทะเบียน
ผูรับแจงแหงทองที่ที่เกิดภายใน 15 วัน นับแตวันเกิด
2. เมื่อมีคนเกิดนอกบาน ใหบิดาหรือมารดา หรือผูที่ไดรับมอบหมายเป9นผูแจงตอนายทะเบียนผูรับ
แจงแหงทองที่ที่เกิด หรือแหงทองที่ที่พึงแจงไดภายใน 15 วัน นับแตวันเกิด หรือในกรณีจําเป9นไมอาจแจงได
ตามกําหนด ใหแจงภายหลังได แตตองไมเกิน 30 วัน
หลักฐานประกอบการแจง
1. สําเนาทะเบียนบาน ( ฉบับเจาบาน )
2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง บัตรประจําตัวประชาชนของบิดามารดา ( ถามี )
3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล ( ถามี )
4. หนังสือยินยอมใหบุตรใชชื่อสกุลของบิดา ( กรณีไมจดทะเบียนสมรส )
ขั้นตอนการติดตอ
1. ผูแจงยื่นเอกสารและหลักฐานตอนายทะเบียน
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนบาน และลงรายการในสูติบัตร แลวเพิ่มชื่อเด็กใน
ทะเบียน และสาเนาทะเบียนบาน ฉบับเจาบาน เมื่อดาเนินการเรียบรอยแลว จึงมอบสูติบัตร ตอนที่ 1 และ
สําเนาทะเบียนบาน ใหกับผูแจง
การแจงเกิดเกินกําหนด
เป9นการแจงการเกิดเมื่อเวลาผานพนไปจากที่กฎหมายกําหนดภายใน 15 วัน ตองระวางโทษปรับไม
เกิน 1,000 บาท
หลักฐานประกอบการแจง
1. บัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง บัตรประจําตัวประชาชนของบิดามารดา
2. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล หรือใบรับแจงการเกิด
3. สาเนาทะเบียนบานที่ปรากฏชื่อ บิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็กที่เกิด
4. ผลการตรวจทางวิทยาศาสตร0 เชน ผลการตรวจ ดีเอ็นเอ ที่ตรวจพิสูจน0จากหนวยงานของรัฐหรือ
สถาบันที่มีความนาเชื่อถือ ซึ่งแสดงความสัมพันธ0การเป9นบิดา มารดา ของเด็กที่เกิด
5. พยานบุคคลอยางนอย 2 คน พรอมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน
หนังสือมอบหมาย (ถามี)
6. หนังสือยินยอมใหบุตรใชชื่อสกุลของบิดา (กรณีไมจดทะเบียนสมรส )
ขั้นตอนการติดตอ
1. สําเนาทะเบียนบาน
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานแลวเปรียบเทียบคดี ความผิด และสอบสวนผูแจง บิดามารดา ให
ทราบสาเหตุที่ไมแจงการเกิดภายในเวลาที่กําหนด ในกรณีที่บิดาหรือมารดาไมอาจมาใหถอยคําในการ
สอบสวนได ไมวาจะดวยกรณี ใดๆ นายทะเบียนจะบันทึกถึงสาเหตุดังกลาวไว และนําเสนอนายอําเภออนุมัติ
ออกสูติบัตรตอไป

การแจงตาย
การบริการ
1. เมื่อมีคนตายในบาน ใหเจาบานเป9นผูแจงตอนายทะเบียน ผูรับแจงแหงทองที่ที่มีคนตายภายใน
24 ชั่วโมง นับตั้งแตเวลาตาย ในกรณีไมมีเจาบานใหผูพบศพ จะตองแจงภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาพบ
ศพ
2. เมื่อมีคนตายนอกบานใหผูที่ไปกับผูตาย หรือผูพบศพ เป9นผูแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหง
ทองที่ที่ตาย หรือพบศพ หรือแหงทองที่ที่พึงแจงไดภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาตาย หรือพบศพ ในกรณีนี้
จะแจงตอ พนักงานฝBายปกครอง หรือตํารวจก็ได
หลักฐานประกอบการแจง
1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน ที่ผูตายมีชื่อและรายการบุคคล (ถามี)
2. บัตรประจําตัวประชาชนผูแจง
3. บัตรประจําตัวประชาชนผูตาย
4. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (ท.ร. 4/1) หรือใบแจงความการตายจากสถานีตํารวจ
5. ใบรับแจงการตายตามแบบ ท.ร. 4 ตอนหนา (กรณีแจงตอกํานัน ผูใหญบาน)
6. รายงานผลชันสูตรของเจาหนาที่ตํารวจหรือหนวยนิติเวช (กรณีตายโดยไมทราบสาเหตุ)
กรณีตายผิดธรรมชาติ การตายที่ผิดธรรมชาติ ที่ในบาน นอกบาน เชน ถูกฆาตาย ตกจากที่สูง อุบัติเหตุ งูกัด
เป9นตน ตองมีหลักฐานการชันสูตรพลิกศพจากเจาหนาที่ตํารวจ
การแจงตายเกินกําหนด หมายถึง กรณีคนตายแตไมไดแจงการตายในเวลาที่กฎหมายกําหนด กรณีนี้ใหผูแจง
การตายยื่นคํารองตอนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ ที่มีการตาย หรือพบศพ โดยดําเนินการดังนี้
1. เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลว ตรวจสอบคํารอง และเอกสารที่ผูแจงนาไปแสดง แลว
ดําเนินการเปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมายกําหนดไว
2. สอบสวนสาเหตุจากพยานบุคคล เพื่อใหทราบถึงวัน เวลา สถานที่ และสาเหตุการตาย และผูรู
เห็นการตาย ตลอดจนสาเหตุที่ไมมาแจงตายภายในเวลากําหนด
3. รวบรวมหลักฐาน และพิจารณา เมื่อเห็นวาเชื่อถือได สั่งอนุญาตใหรับแจง และดําเนินการตอไป
4. ผูใดไมมาแจงภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแตเวลาตาย หรือพบศพ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
1,000 บาท

ขั้นตอนการติดตอ
1. ผูแจงยื่นเอกสาร และหลักฐานตอนายทะเบียน เพื่อตรวจสอบและลงรายการในมรณบัตร
2. จําหนายชื่อผูตายออกจากทะเบียนบาน โดยจะประทับคาวา "ตาย" สีแดงไวหนารายการคน
ตาย
3. มอบมรณบัตร ตอนที่ 1 ทะเบียนบาน และบัตรประชาชนคืนผูแจง

การแจงยายเขา
การบริการ
เมื่อมีผูยายเขา หรือยายออกใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูนั้น
ยายออก โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
หลักฐานประกอบการแจง
1. สําเนาทะเบียนบาน ( ฉบับเจาบาน )
2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูยายที่อยู กรณีแจงยายที่อยูของตนเอง
3. หนังสือมอบอํานาจจากเจาบาน พรอมบัตรประจําตัวประชาชน
4. บัตรประจําตัวประชาชนของผูไดรับมอบหมายจากเจาบาน
5. ใบแจงการยายที่อยู (ท.ร.6 ) ตอนที่ 1 และ 2
กรณีที่ใบแจงยายที่อยูสูญหาย หรือชํารุด
ผูยายเขาสามารถขอใบแทนไดที่นายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่ออกใบแจงการยายที่อยู โดยยื่น
คํารองพรอมสาเนารายงานประจําวันรับแจงเป9นหลักฐานของสถานีตํารวจแหงทองที่ที่เอกสารหาย เพื่อ
ประกอบเรื่อง หรือนําใบแจงยายที่อยูซึ่งชารุดไปแสดง
การแจงยายออก
การบริการ
เมื่อมีผูยายเขา หรือยายออกใหเจาบานหรือผูไดรับมอบหมาย แจงตอนายทะเบียนผูรับแจงภายใน
15 วัน นับแตวันที่ผูนั้นยายออก โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
หลักฐานประกอบการแจง
1. สําเนาทะเบียนบาน ( ฉบับเจาบาน )
2. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบาน (กรณียายบุคคลในบานออก)
3. หนังสือมอบอํานาจจากเจาบาน
4. บัตรประจําตัวประชาชนของผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาบาน (กรณีมอบอํานาจ)
5. บัตรประจําตัวประชาชนของผูยายที่อยู กรณีแจงยายที่อยูของตนเอง
ขั้นตอนการติดตอ
1. ยื่นเรื่องตอนายทะเบียนทองที่ที่มีชื่ออยูในทะเบียนบาน (ถึงแมวาเจาของบานไมสามารถไปแจง
ยายออกใหได ผูที่อยูสามารถขอทําหนาที่เจาบาน เพื่อยายชื่อตนเองออกได )
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการบุคคลที่จะยายออกลงรายการในใบแจงการยายที่
อยู และจําหนายรายการบุคคล ที่ยายออกในทะเบียนบาน และสําเนาทะเบียนบาน (ฉบับ
เจา
บาน) โดยจะประทับคําวา “ยาย” สีน้ําเงินไวหนารายการ และระบุวายายไปที่ใด
3. นายทะเบียนมอบหลักฐานการแจงคืนผูแจงพรอมทั้งใบแจงการยายที่อยูตอนที่ 1 และ 2 เพื่อ
นําไปแจงยายเขาตอไป

การแจงยายเขาปลายทางโดยอัตโนมัติ
การบริการ
การแจงยายที่อยูปลายทาง หมายความวา การแจงการยายที่อยูโดยผูขอแจงยาย สามารถไปขอแจง
ยายออก และขอแจงยายเขาตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่ไปอยูใหม โดยไมตองเดินทางกลับไปขอแจง
ยายออก ณ สํานักทะเบียนเดิมที่มีชื่ออยูในทะเบียนบาน กรณีผูยายที่อยูเป9นผูเยาว0 ใหบิดามารดา หรือ
ผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายเป9นผูแจง
หลักฐานประกอบการแจง
1. สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน) ของบานที่จะยายเขา
2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูแจงยาย
3. เจาบานที่จะยายเขาอยูใหม
4. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบานที่จะยายเขาอยูใหม
5. หนังสือยินยอมใหแจงยายเขาของเจาบานที่จะเขาอยูใหม (กรณีเจาบานไมสามารถไปดาเนินการ
แจงยายได)
ขั้นตอนในการติดตอ
1. ยื่นหลักฐานตอนายทะเบียนทองที่ที่จะยายเขา
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และลงรายการในใบแจงการยายที่อยู (ท.ร.6 ตอน 1) โดยใหผู
แจงลงลายมือชื่อในชองผูแจงยายออก และชองผูแจงยายเขา เสนอนายทะเบียนเซ็นอนุมัติ แลวคืนทะเบียน
บานฉบับเจาบานและบัตรฯ แกผูแจง
3. เสียคาธรรมเนียม 20 บาท
4. ใหผูแจงยายเขา แจงเจาบานที่ยายออกนาสาเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานไปดาเนินการจาหนาย
ชื่อออกจากทะเบียนบาน ณ สานักทะเบียนตนทาง ภายใน 15 วัน นับแตวันยายออก
การแจงยายออกจากทะเบียนบานกลาง
หลักฐานประกอบการแจง
- กรณีมีเอกสารหลักฐานมาแสดง ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา ผูแจงยายเป9นคนเดียวกันกับ
บุคคลที่มีชื่อและรายการในทะเบียนบานกลาง
- กรณีไมมีเอกสารราชการมาแสดง ใหสอบสวนพยานบุคคล เพื่อใหยืนยันรับรองวาผูขอแจงยาย
ออกจากทะเบียนบานกลาง เป9นบุคคลคนเดียวกันกับชื่อและรายการที่ปรากฏในทะเบียนบานกลาง
- เมื่อตรวจสอบหลักฐาน หรือสอบพยานบุคคลเป9นที่นาเชื่อถือก็ใหดําเนินการแจงยายออก
- กรณีรายการบุคคลที่จะยายออกเป9นผูเยาว0ให บิดา มารดา หรือผูปกครองที่ชอบดวยกฎหมายเป9น
ผูแจงยาย โดยเรียกบัตรประจําตัวผูแจงและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ

การขอหมายเลขประจําบาน
การบริการ
บาน หมายถึง โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง สาหรับใชเป9นที่อยูอาศัย หรือสถานที่ประกอบการ ซึ่งมีเจา
บานครอบครอง ใหทุกบานมีเลขหมายประจําบาน บานใดที่ยังไมมีเลขหมายประจําบานใหเจาบานแจงตอ
นายทะเบียนเพื่อขอเลขหมายประจําบาน ภายใน 15 วัน นับแตบานสรางเสร็จ
หลักฐานประกอบการแจง
1. บัตรประจําตัวประชาชน/สาเนาทะเบียนบานผูยื่นคํารอง
2. ใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร/หรือหนังสือรับรองสิ่งปลูกสราง (กองชางออกให)
3. แบบแปลนอาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
4. หลักฐานการแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสราง เชน โฉนดที่ดิน/สัญญาซื้อขาย สัญญาเชา
5. หนังสือยินยอมใหปลูกสรางบาน (กรณีสิ่งปลูกสรางตั้งอยูบนที่ดินของผูอื่น) โดยแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบานของเจาของกรรมสิทธิ์
6. ภาพถายโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
- กรณีเจาของบานไมสามารถมาดําเนินการดวยตนเองได ใหมีหนังสือมอบอํานาจ พรอมสาเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบหมาย
ขั้นตอนการติดตอ
1. ยื่นเอกสารหลักฐาน
2. ตรวจสอบเอกสาร
3. ลงทะเบียนรับคารอง
4. ออกตรวจสภาพบาน
5. กําหนดเลขที่บาน
6. บันทึกรายการในฐานขอมูล
7. จัดทําทะเบียนบาน
8. นายทะเบียนลงนาม มอบเอกสารทะเบียนบาน
ขอควรรูเกี่ยวกับการขอเลขที่บาน
1. บานที่ปลูกสรางไวนานแลวแตยังไมมีเลขที่บานเจาบานสามารถขอเลขที่บานและสมุดทะเบียน
บานได
2. การปลูกสรางบานในเขตทองที่ที่ประกาศใชกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร
จะตองแจงขออนุญาตปลูกสรางอาคาร กรณีไมขออนุญาตปลูกสราง นายทะเบียนจะกําหนดเลขที่บาน และ
จัดทําทะเบียนบานชั่วคราวให ซึ่งการแกไขทะเบียนบานชั่วคราวใหเป9นทะเบียนบานปกตินั้น สามารถทําได
โดยเจาของบานจะตองไปทําเรื่องการขออนุญาตปลูกสรางอาคารใหเรียบรอยแลว จึงนําหลักฐานไปยื่นคารอง
ตอนายทะเบียนเพื่อขอแกไขทะเบียนบาน
3. บานที่ปลูกสรางโดยการบุกรุกที่สาธารณะ หรือปลูกในพื้นที่ปBาสงวน สามารถขอเลขที่บานและ
สมุดทะเบียนบานได แตจะเป9นทะเบียนบานชั่วคราว
4. การไมแจงขอเลขที่บานภายใน 15 วัน นับแตวันที่ปลูกสรางบานเสร็จเป9นความผิด มีโทษปรับไม
เกิน 1,000 บาท

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
หลักเกณฑ&
เอกสารการทะเบียนราษฎร ที่นายทะเบียนหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากนายทะเบียน
จัดทําขึ้นหากจาเป9นตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหม จะเป9นเพราะเขียนผิด หรือผิดพลาดเพราะเหตุอื่นใดก็
ตาม จะลบ ขูด หรือทาดวยประการใด ๆ ใหเลือนหายไปไมได แตใหใชวิธีขีดฆาคํา หรือขอความเดิม แลว
เขียนคําหรือขอความที่ถูกตองแทนดวยหมึกสีแดง พรอมทั้งลงชื่อนายทะเบียน และวันเดือนปR กํากับไว
การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ มี 3 กรณี
1. กรณีที่มีเอกสารราชการมาแสดง ไมวาเอกสารนั้นจะจัดทํากอนหรือหลังการจัดทาทะเบียน
ราษฎร เชน สาเนาทะเบียนบาน หรือทะเบียนบานฉบับปR พ.ศ. 2499 , พ.ศ. 2515 หรือ ฉบับปR พ.ศ.
2526 หรือใบสําคัญ การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือหลักฐานการสมรส หรือการหยา เป9นตน
2. กรณีไมมีเอกสารราชการมาแสดง
3. กรณีแกไขรายการสัญชาติ ผูมีหนาที่แจง ไดแก เจาบาน บิดามารดา ผูไดรับมอบหมายจากเจา
บานหรือผูที่เป9นเจาของประวัติ
สถานที่ยื่นคํารองขอแกไขรายการ
1. การแกไขรายการในทะเบียนบาน สาเนาทะเบียนบาน สูติบัตร และมรณบัตร ใหยื่นคํารองที่
สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่ผูนั้นมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
2. การแกไขรายการในทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย และใบแจงการยายที่อยู ใหยื่นคํารองที่
สํานักทะเบียนทองที่ที่จัดทาทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคนตาย หรือใบแจงการยายที่อยู
หลักฐานประกอบการแจง
กรณีที่มีเอกสารราชการมาแสดง
1. เอกสารราชการที่มาแสดงประกอบหลักฐานในการแกไขรายการ
2. บัตรประจําตัวผูแจง (เจาบานหรือเจาของประวัติหรือบิดามารดา)
3. สาเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 4. สูติบัตร หรือมรณบัตร
ขั้นตอนในการติดตอ
1. ผูแจงยื่นเอกสารและหลักฐานตอนายทะเบียนทองที่ที่มีชื่อในทะเบียนบาน
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานเห็นวาเอกสารเชื่อถือได แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสาร
การทะเบียนราษฎรใหตรงกับหลักฐานแลวมอบสาเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน สูติบัตร หรือมรณบัตร คืนผู
แจง
กรณีไมมีเอกสารราชการมาแสดง
1. ผูรองยื่นคํารองพรอมหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
3. พยานบุคคลและบัตรประจําตัวประชาชน
4. พยานหลักฐานตาง ๆ ที่มี

5. นายทะเบียนสอบสวนพยานหลักฐานและพยานบุคคลที่นาเชื่อถือ แลวรวบรวมเสนอ
นายอําเภอพรอมดวยความเห็น เมื่อนายอําเภอเห็นวาพยานหลักฐานดังกลาวเชื่อถือได นายอําเภอจะอนุมัติ
แลวสั่งนายทะเบียนใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ
การแกไขสัญชาติ การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับสัญชาติ มี 2 กรณี คือ
1. กรณีแกไขจากสัญชาติอื่นหรือไมมีสัญชาติ เป9นสัญชาติไทย ใหเสนอนายอําเภอพิจารณาอนุมัติ
(เป9นอํานาจเฉพาะตัวนายอําเภอ) 2. กรณีแกไขจากสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นหรือไมมีสัญชาติ เป9นสัญชาติ
อื่น นายทะเบียนอําเภอหรือ นายทะเบียนทองถิ่นเป9นผูพิจารณาอนุมัติ
การคัดรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร
หลักฐานประกอบการแจง
การตรวจ คัด และรับรองสําเนารายการทะเบียนราษฎร
ผูที่มีสวนไดเสียตามระเบียบสานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 หมายถึง
1. เจาบาน
2. ผูที่มีรายชื่อปรากฏในเอกสารที่จะขอตรวจ หรือคัดและรับรองสาเนา
3. บุคคล หรือนิติบุคคล ที่มีสวนไดเสีย เกี่ยวกับเอกสารทะเบียนราษฎร ไมวาจะโดยตรงหรือทางออม
หลักฐานประกอบการแจง
1. บัตรประจําตัวประชาชนผูยื่นคารอง
2. บัตรประจําตัวประชาชนผูที่มีสวนไดเสีย
3. หากผูรองเป9นผูที่มีสวนไดเสียทางออม นายทะเบียนจะสอบสวนบันทึกปากคํา เพื่อยืนยันความเป9น
ผูที่มีสวนไดเสียไวเป9นหลักฐาน เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบทางอาญา ถาเป9นผูที่ไมมีสวนไดเสีย ก็ไม
จําเป9นตองสอบสวนแตอยางใด
4. เอกสาร "การตรวจ คัด และรับรองสาเนารายการทะเบียนราษฎร"
ขั้นตอนการติดตอ
1. ยื่นหลักฐานตอนายทะเบียนทองที่ ที่จะขอเอกสาร การตรวจ คัด และรับรองสาเนารายการ
ทะเบียนราษฎร
2. นายทะเบียนจะตรวจสอบหลักฐาน และลงรายการในการขอเอกสาร โดยใหผูขอลงลายมือชื่อ ใน
คําขอ พรอมเอกสารที่เตรียมมาทั้งหมด

การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน
หลักเกณฑ& การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานมีหลายกรณี ไดแก
1. ผูมีชื่อในทะเบียนบานถึงแกความตาย
2. กรณีบุคคลมีชื่อซ้ําในทะเบียนบานเกินกวา 1 แหง
3. กรณีบุคคลมีชื่อในทะเบียนบานโดยมิชอบดวยกฎหมายและระเบียบ
เอกสารประกอบการแจง
1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่มีรายการบุคคลชื่อซ้ําเกินกวา 1 แหง หรือบุคคลที่มีชื่อใน
ทะเบียนบานโดยมิชอบ หรือบุคคลที่ตายไปนานแลว หรือบุคคลที่ตายในตางประเทศ
2. บัตรประจาตัวประชาชนของเจาบานหรือผูแจง
3. ใบมรณบัตร (ถามี)
4. หลักฐานการตายซึ่งออกโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ หรือหลักฐานการ
ตายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ซึ่งไดแปลและรับรองวาถูกตองโดยกระทรวงการตางประเทศ
ขั้นตอนในการติดตอ
1. ยื่นเอกสารหลักฐานตอนายทะเบียนทองที่ที่ปรากฏรายการบุคคลที่ตองการจาหนายชื่อออกจาก
ทะเบียนบาน
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานสอบสวนเจาบานและพยานบุคคลที่นาเชื่อถือใหปรากฏ
ขอเท็จจริง
3. รวบรวมหลักฐานเสนอผูมีอํานาจในการอนุมัติ แลวจาหนายชื่อออกจากทะเบียนบาน
4. คืนหลักฐานแกผูแจง
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน
หลักเกณฑ&
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบานมีหลายกรณี ไดแก
1. กรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปR พ.ศ. 2499 (จะตองเป9นผูเกิดกอนวันที่ 1
มิถุนายน 2499)
2. กรณีเพิ่มชื่อตามเอกสารทะเบียนราษฎรแบบเดิมที่ยังไมมีเลขประจาตัวประชาชน ไดแก สูติบัตร
ใบแจงการยายที่อยู และทะเบียนบาน
3. กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากตางประเทศ หรือเกิดในตางประเทศแลวเดินทางกลับเขา
มา ในประเทศไทย ทั้งที่มีหลักฐานแสดงวาเป9นคนไทยและไมมีหลักฐาน
4. กรณีอางวาเป9นคนไทยแตไมมีหลักฐานเอกสารมาแสดง
5. กรณีเด็กอนาถาซึ่งอยูในความอุปการะของบุคคล หนวยงานเอกชน หรือหนวยงานของรัฐ
6. กรณีบุคคลที่ลงรายการในทะเบียนบานวา "ตาย" หรือ "จาหนาย" มาขอเพิ่มชื่อ
7. กรณีคนตางดาวที่มีใบสําคัญประจาตัวคนตางดาว
8. กรณีคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
9. กรณีที่ไมมีสัญชาติไทยแตตอมาไดรับสัญชาติไทย
10. กรณีคนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรไทย โดยไดรับการผอนผันเป9นกรณีพิเศษ หรือไมไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง รวมทั้งผูเกิดในราชอาณาจักรไทย ซึ่งไมไดสัญชาติไทย ผูมีหนาที่แจง
ไดแก เจาบาน หรือผูขอเพิ่มชื่อ บิดา หรือมารดา กรณีผูขอเพิ่มชื่อเป9นผูเยาว0 หรือผูอุปการะ เลี้ยงดู กรณีเด็ก

อนาถา สถานที่ยื่นคํารอง ไดแก สานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนทองถิ่นที่ผูขอเพิ่มชื่อมีภูมิลําเนาอยู
ในปUจจุบัน เวนแต
1. กรณีเพิ่มชื่อตามสูติบัตรแบบเดิม ใหยื่นคารองที่สานักทะเบียนที่ออกสูติบัตรฉบับนั้น
2. กรณีเพิ่มชื่อตามแบบใบแจงการยายที่อยู ใหยื่นคารองที่สานักทะเบียนที่ประสงค0จะขอเพิ่ม
ชื่อ
3. กรณีเพิ่มชื่อตามทะเบียนบานแบบเดิม ใหยื่นคารองที่สานักทะเบียนที่เคยมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบาน ครั้งสุดทาย
4. กรณีเพิ่มชื่อของผูที่ลงรายการจาหนายหรือตายไวแลว ใหยื่นคารองที่สานักทะเบียนที่ผูนั้น
เคยมีชื่อ ในทะเบียนบาน กอนถูกจําหนายรายการ
หลักฐานประกอบการแจง แบงเป;น 2 กรณี
กรณีมีหลักฐานมาแสดง
1. บัตรประจําตัวเจาบานหรือผูแจง
2. สาเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
3. รูปถายผูขอเพิ่มชื่อ 1 รูป (กรณีผูขอเพิ่มชื่ออายุเกิน 7 ปR)
4. ทะเบียนบานหรือสําเนาทะเบียนบานฉบับปR พ.ศ. 2499, พ.ศ. 2515 หรือ พ.ศ. 2526
5. ใบสูติบัตร (แบบเดิมซึ่งไมมีเลขประจาตัวประชาชน)
6. ใบแจงการยายที่อยู (แบบเดิม ซึ่งไมมีเลขประจาตัวประชาชน)
กรณีไมมีหลักฐานมาแสดง
1. บัตรประจาตัวเจาบานหรือผูแจง
2. สาเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
3. รูปถายของผูขอเพิ่มชื่อ 1 รูป (กรณีผูขอเพิ่มชื่ออายุเกิน 7 ปR)
4. บัตรประจาตัวบิดา มารดา (ถามี)
5. บัตรประจาตัวพยานบุคคลที่ใหการรับรอง
6. เอกสารประกอบ เชน หลักฐานการศึกษา (ถามี) ส.ด.9 (ถามี)
ขั้นตอนในการติดตอ
1. การยื่นเอกสารและหลักฐาน
- กรณีมีหลักฐานมาแสดง ใหยื่นตอนายทะเบียนทองที่ที่ผูรองขอเพิ่มชื่อปรากฏรายการในเอกสาร
นั้นๆ
- กรณีไมมีหลักฐานมาแสดงใหยื่นตอนายทะเบียนทองที่ที่ผูรองอาศัยอยูในปUจจุบัน
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน
3. ตรวจสอบรายการในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร
4. สอบสวนพยานบุคคลที่ใหการรับรอง
5. บันทึกขอมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อ ผูแจง และพยานบุคคลที่ใหการรับรองและใหบุคคล
ดังกลาวลงลายมือชื่อ หรือพิมพ0ลายนิ้วมือ ตามแบบ ท.ร.25
6. รวบรวมหลักฐานเสนอผูมีอํานาจอนุมัติในการเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
7. คืนหลักฐานใหแกผูแจง

