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การเกิด 
หลักเกณฑ์ 

เมื่อมีคนเกิดต้องแจ้งชื่อคนเกิดให้ถูกต้องตามหลักการตั้งชื่อบุคคล พร้อมกับการแจ้งการเกิด 
คนเกิดในบ้าน  ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้าน 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด 
คนเกิดนอกบ้าน  ให้บิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้านหรือแห่ง
ท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด ในกรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนด ให้แจ้ง
ภายหลังได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันเกิด  
 
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ                                                                                             
1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน                                                                                 
2. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง                                                                                    
3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี) 
 
ขั้นตอนในการติดต่อ                                                                                                   
1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด                                                   
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนบ้าน และลงรายการในสูติบัตรแล้วเพ่ิมชื่อเด็กในทะเบียน
บ้านและ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน แล้วมอบสูติบัตรตอนที่ 1 และสำเนาทะเบียนบ้านคืนให้กับ ผู้
แจ้ง  
 
การแจ้งเกิดเกินกำหนด  
หลักเกณฑ์                                                                                                            
เป็นการแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเมื่อพ้นเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ (15 วัน) ตามกฎหมายมีบท
กำหนดโทษ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ                                                                                            
1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน                                                                                   
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา (ถ้ามี)                                
3. พยานบุคคลที่ให้การรับรอง และบัตรประจำตัวประชาชน                                                   
4. รูปถ่ายของบุคคลที่ขอแจ้งการเกิด 1 รูป (กรณีอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์)                                      
5. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี) 
 
ขั้นตอนในการติดต่อ                                                                                                           
1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่เด็กเกิด                                                     
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานแล้วเปรียบเทียบคดีความผิดและสอบสวนผู้แจ้ง บิดามารดาให้ทราบ
สาเหตุ ที่ไม่แจ้งการเกิดภายในกำหนด ในกรณีบิดาหรือมารดาไม่อาจมาให้ถ้อยคำในการสอบสวนได้ ไม่
ว่าจะด้วยกรณีใด นายทะเบียนจะบันทึกถึงสาเหตุดังกล่าวไว้                                                   
3. นายทะเบียนนำเสนอนายอำเภอแห่งท้องที่พิจารณาอนุมัติออกสูติบัตร และเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน  



การแจ้งตาย 
 
หลักเกณฑ์ 
เมื่อมีคนตายให้แจ้งการตาย                                                                                                                       
(1) คนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตาย ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง 
นับแต่เวลาตาย หรือพบศพ                                                                                                    
(2) คนตายนอกบ้าน ให้คนที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ ที่มีการตายหรือพบ
ศพ หรือแห่งท้องที่ ที่จะพึงแจ้งได้ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ กรณีเช่นนี้ จะแจ้งต่อ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือ ตำรวจก็ได้ กำหนดเวลาให้แจ้งตาม (1) และ (2) ถ้าท้องที่ใดการคมนาคมไม่สะดวก 
ผู้อำนวยการทะเบียน กลางอาจขยาย เวลาออกไปตามท่ีเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่เวลาตายหรือเวลา
พบศพ หากไม่ปฏิบัติตาม (1) และ (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ                                                                                                              
1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคล (ถ้ามี)                                             
2. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)                                                                            
3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง  
 
ขัน้ตอนการติดต่อ                                                                                                                
1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียน เพ่ือตรวจสอบและลงรายการในมรณบัตร                                          
2. จำหน่ายชื่อผู้ตายออกจากทะเบียนบ้าน โดยจะประทับคำว่า "ตาย" สีแดง ไว้หน้ารายการคนตาย                     
3. มอบมรณบัตร ตอนที่ 1 สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนคืนผู้แจ้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บ้านและทะเบียนบ้าน 
หลักเกณฑ์ 

บ้าน หมายความว่า โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง และให้
หมายความรวมถึงแพหรือเรือ ซึ่งจอดเป็นประจำและใช้เป็นที่อยู่ประจำ หรือสถานที่หรือยานพาหนะอ่ืน 
ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำได้ด้วย 

ทะเบียนบ้าน หมายความว่า ทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้าน ซึ่งแสดงเลขประจำบ้านและ รายการของคน 
ทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน แยกเป็นหลายลักษณะ คือ 

* - ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ใช้สำหรับลงรายการของคนที่มีสัญชาติไทยและคนต่างด้าว ที่มีใบสำคัญ 
ประจำตัวคนต่างด้าว  
* - ทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ใช้ลงรายการของคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ใน 
ลักษณะชั่วคราว หรือเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
* - ทะเบียนบ้านกลาง มิใช่ทะเบียนบ้าน แต่เป็นทะเบียน ซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำ
ขึ้น สำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน 
* - ทะเบียนบ้านชั่วคราว เป็นทะเบียนประจำบ้านที่ออกให้กับบ้านที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะ หรือโดยบุก
รุก ป่าสงวน หรือโดยมิได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือตาม
กฎหมายอื่น ทั้งนายทะเบียนบ้านชั่วคราวเป็นเอกสารราชการใช้ได้เหมือนทะเบียนบ้าน และผู้มีชื่อใน
ทะเบียนบ้านชั่วคราวคงมีสิทธิและ หน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  
* - ทะเบียนบ้านชั่วคราวของสำนักทะเบียน เป็นทะเบียนบ้านที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง กำหนดให้ 
ทุกสำนักทะเบียนจัดทำข้ึน เพ่ือใช้ลงรายการของบุคคลซึ่งขอแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) 
เพ่ือเดินทาง ไปต่างประเทศ ให้ทุกบ้านมีเลขประจำบ้าน บ้านใดยังไม่มีเลขประจำบ้าน ๆ ให้เจ้าบ้านแจ้ง
ต่อนายทะเบียน ผู้รับแจ้งเพ่ือขอ เลขประจำบ้านภายในสิบห้าวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ 
 
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ                                                                                             
1. หนังสือขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน หรือหนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน (ถ้ามี)                                             
2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน                                                                               
3. บัตรประจำตัวผู้แจ้งหรือผู้ได้รับมอบหมาย                                                                             
4. หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี) 
 
ขั้นตอนการติดต่อ                                                                                                     
1. เมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้วไปติดต่อ ณ สำนักทะเบียน ที่ได้ปลูกสร้างบ้าน                                            
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานเมื่อถูกต้องแล้ว จะจัดทำหลักฐานทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียน
บ้าน                                                                                                                      
3. มอบสำเนาทะเบียนบ้านให้แก่ผู้แจ้ง 

 

 
 



เจ้าบ้านและการมอบหมาย 
 
หลักเกณฑ์                                                                                                                    
เจ้าบ้าน หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะเป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือในฐานะ อ่ืนใดก็
ตาม ในกรณีที่ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน หรือเจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย สูญหาย สาบสูญ หรือไม่สามารถปฏิบัติ กิจการ
ได ้ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเป็นเจ้าบ้าน 

หน้าที่ของเจ้าบ้าน                                                                                                  
เจ้าบ้าน เป็นผู้มีหน้าที่ต้องแจ้งเก่ียวกับการต่าง ๆ ที่ได้บัญญัติไว้ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
2534 เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ หรือเรื่องอ่ืน ๆ เกี่ยวกับบ้าน โดยอาจมอบหมายให้ผู้อ่ืน
ไปดำเนินการแทนได้ หากเจ้าบ้านไม่อยู่ เช่น ไปต่างประเทศ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได ้ผู้มีชื่อ
ในทะเบียนบ้านผู้หนึ่งผู้ใดสามารถ ดำเนินการแจ้งโดยทำหน้าที่เจ้าบ้านได้ โดยนายทะเบียนบ้านจะบันทึก
ถ้อยคำ ให้ได้ข้อเท็จจริงว่า บุคคลดังกล่าวเป็น ผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านแทนเจ้าบ้านในขณะนั้น 
 
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ                                                                                             
1. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านระบุรายละเอียดชัดเจนว่ามอบให้ใครทำอะไร และลงชื่อผู้มอบ                       
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน                                                                                 
3. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน                                                                           
4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบหมาย หรือผู้ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน 
 
ขั้นตอนการติดต่อ                                                                                                    
1. ไปติดต่อ ณ สำนักทะเบียนที่ปรากฏหลักฐานตามทะเบียนบ้าน                                            
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และดำเนินการตามความประสงค์ของผู้แจ้ง                                      
3. คืนหลักฐานแก่ผู้แจ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจำหน่ายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน 
 
หลักเกณฑ์ 
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านมีหลายกรณี ได้แก่                                              
1. ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านถึงแก่ความตาย                                                                           
2. กรณีบุคคลมีชื่อซ้ำในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 แห่ง                                                               
3. กรณีบุคคลมีชื่อในทะเบียนบ้านโดยมิชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ 
 
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ                                                                                             
1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีรายการบุคคลชื่อซ้ำเกินกว่า 1 แห่ง หรือบุคคลที่มีชื่อในทะเบียน
บ้านโดยมิชอบ หรือบุคคลที่ตายไปนานแล้ว หรือบุคคลที่ตายในต่างประเทศ                                 
2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือผู้แจ้ง                                                               
3. ใบมรณบัตร (ถ้ามี)                                                                                                   
4. หลักฐานการตายซึ่งออกโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ หรือหลักฐานการตายที่ 
ออกโดย รัฐบาลของประเทศนั้น ซึ่งได้แปลและรับรองว่าถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศ 
 
ขั้นตอนในการติดต่อ                                                                                                      
1. ยื่นเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ปรากฏรายการบุคคลที่ต้องการจำหน่ายชื่อออกจาก
ทะเบียนบ้าน                                                                                                           
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานสอบสวนเจ้าบ้านและพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏข้อเท็จจริง   
3. รวบรวมหลักฐานเสนอผู้มีอำนาจในการอนุมัติแล้วจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน                               
4. คืนหลักฐานแก่ผู้แจ้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การย้ายท่ีอยู่ 
หลักเกณฑ์                                                                                                                       
เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ย้ายเข้า อยู่ในบ้าน หากไม่
ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ                                                                                                             
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)                                                                                         
2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน                                                                                             
3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)                                                           
4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน                                                          
5. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6) ตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเจ้าบ้านลงนามยินยอมให้ย้ายเข้าแล้ว 
 
ขั้นตอนในการติดต่อ                                                                                                           
1. ยื่นเอกสาร และหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะย้ายเข้า                                                      
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการใบแจ้งการย้ายที่อยู่และเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน และสำเนา
ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) โดยตรวจสอบรายการให้ถูกต้องตรงกัน แล้วมอบสำเนาทะเบียนบ้านและ หลักฐาน
คืนให้ผู้แจ้ง 
 
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ                                                                                                      
เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่จากบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก ไม่
เกินหนึ่งพันบาท 
 
หลักฐาน                                                                                                                              
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)                                                                                            
2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน                                                                                     
3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)                                                           
4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีมอบหมาย)                                            
5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ย้ายที่อยู่กรณีแจ้งย้ายที่อยู่ของตนเอง 
 
ขั้นตอนการติดต่อ                                                                                                               
1. ยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ถึงแม้ว่าเจ้าบ้านไม่สามารถไปแจ้ง 
ย้ายออกให้ได้ผู้ที่ย้ายอยู่สามารถขอทำหน้าที่เจ้าบ้านเพื่อย้ายชื่อตนเองออกได้)                                        
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการบุคคลที่จะย้ายออกลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ และ
จำหน่าย รายการบุคคลที่ย้ายออกในทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) โดยจะประทับคำว่า 
"ย้าย" สีน้ำเงินไว้หน้ารายการ ฯ และระบุว่าย้ายไปที่ใด                                                                    
3. นายทะเบียนมอบหลักฐานการแจ้งคืนผู้แจ้ง พร้อมทั้งใบแจ้งย้ายที่อยู่ตอนที่ 1 และ 2 เพ่ือนำไปแจ้งย้ายเข้า
ต่อไป 
 
 
 



หลักเกณฑ์                                                                                                                      
การแจง้การย้ายที่อยู่ปลายทาง หมายความว่า การแจ้งการย้ายที่อยู่โดยผู้ขอแจ้งย้าย สามารถไปขอแจ้งย้ายออก 
และขอแจ้งย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ โดยไม่ต้อง เดินทางกลับไปขอแจ้งย้ายออก ณ 
สำนักทะเบียนเดิมที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจากทะเบียนบ้าน 
 
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ                                                                                                       
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของบ้านที่จะย้ายเข้า                                                                
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้าย หรือบัตรประจำตัวตามกฎหมายอ่ืนพร้อมสำเนา บัตรที่ลงชื่อเจ้าของ
บัตร กำกับไว้                                                                                                                      
3. เจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่                                                                                                
4. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่                                                                
5. หนังสือยินยอมให้แจ้งย้ายเข้าของเจ้าบ้านที่จะเข้าอยู่ใหม่ (กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถไป ดำเนินการแจ้งย้ายได้)                                                                                                                            
6. หนังสือมอบหมายจากผู้ย้ายที่อยู่ บัตร ฯ พร้อมด้วยสำเนาบัตร ฯ ที่ลงชื่อเจ้าของบัตรกำกับไว้ ทั้งผู้มอบและ
ผู้รับมอบ (กรณีผู้แจ้งย้ายที่อยู่มอบผู้อ่ืนมาดำเนินการแทน ผู้รับมอบหมาย 1 คน ควรดำเนินการแทนผู้ประสงค์ 
จะแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางได้ไม่เกิน 3 คน และทั้ง 2 ฝ่ายควรเป็นผู้ที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์ กันไม่ว่าจะเป็นญาติ 
คนรู้จัก ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่มีนิติสัมพันธ์)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเพิ่มช่ือและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน 
 
 
หลักเกณฑ์ 
1. กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 (จะต้องเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2499)                                                                                                                           
2. กรณีเพ่ิมชื่อตามเอกสารทะเบียนราษฎรแบบเดิมที่ยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ได้แก่ สูติบัตร ใบแจ้งการ
ย้าย ที่อยู่ และทะเบียนบ้าน                                                                                                    
3. กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศแล้วเดินทางกลับเข้ามา ในประเทศ
ไทย ทั้งที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนไทยและไม่มีหลักฐาน                                                                 
4. กรณีอ้างว่าเป็นคนไทยแต่ไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง                                                                 
5. กรณีเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะของบุคคล หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ                                    
6. กรณีบุคคลที่ลงรายการในทะเบียนบ้านว่า "ตาย" หรือ "จำหน่าย" มาขอเพ่ิมชื่อ                                       
7. กรณีคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว                                                                        
8. กรณีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย                                                             
9. กรณทีี่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ต่อมาได้รับสัญชาติไทย                                                                      
10. กรณีคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยได้รับการผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง รวมทั้งผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย 
 
ผู้มีหน้าที่แจ้ง  ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ขอเพ่ิมชื่อ บิดา หรือมารดา กรณีผู้ขอเพ่ิมชื่อเป็นผู้เยาว์ หรือผู้อุปการะ เลี้ยง
ดู กรณีเด็กอนาถา  
 
สถานที่ย่ืนคำร้อง ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ผู้ขอเพิ่มชื่อมีภูมิลำเนาอยู่ใน ปัจจุบัน
เว้นแต่                                                                                                                             
1. กรณีเพ่ิมชื่อตามสูติบัตรแบบเดิม ให้ยื่นคำร้องที่สำนักทะเบียนที่ออกสูติบัตรฉบับนั้น                               
2. กรณีเพ่ิมชื่อตามแบบใบแจ้งการย้ายที่อยู่ให้ยื่นคำร้องที่สำนักทะเบียนที่ประสงค์จะขอเพ่ิมชื่อ                        
3. กรณีเพ่ิมชื่อตามทะเบียนบ้านแบบเดิม ให้ยื่นคำร้องที่สำนักทะเบียนที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ครั้งสุดท้าย                                                                                                                       
4. กรณีเพ่ิมชื่อของผู้ที่ลงรายการจำหน่ายหรือตายไว้แล้ว ให้ยื่นคำร้องที่สำนักทะเบียนที่ผู้นั้นเคยมีชื่อ ในทะเบียน
บ้าน ก่อนถูกจำหน่ายรายการ 
 
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ                                                                                                   
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ แบ่งเป็น 2 กรณ ี                                                                                              
1. กรณีมีหลักฐานมาแสดง                                                                                                      

1.1 บัตรประจำตัวเจ้าบ้านหรือผู้แจ้ง                                                                                       
1.2 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน                                                                                        
1.3 รูปถ่ายผู้ขอเพ่ิมชื่อ 1 รูป (กรณีผู้ขอเพ่ิมชื่ออายุเกิน 7 ปี)                                                      
1.4 ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านฉบับปีพ.ศ. 2499 , พ.ศ. 2515 หรือ พ.ศ. 2526                                  
1.5 ใบสูติบัตร (แบบเดิมซึ่งไม่มีเลขประจำตัวประชาชน) 
1.6 ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (แบบเดิมจึงไม่มีเลขประจำตัวประชาชน) 

 



2. กรณีไม่มีหลักฐานมาแสดง 
2.1 บัตรประจำตัวเจ้าบ้านหรือผู้แจ้ง 
2.2 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
2.3 รูปถ่ายของผู้ขอเพ่ิมชื่อ 1 รูป (กรณีผู้ขอเพ่ิมชื่ออายุเกิน 7 ปี) 
2.4 บัตรประจำตัวบิดา มารดา (ถ้ามี) 
2.5 บัตรประจำตัวพยานบุคคลที่ให้การรับรอง 
2.6 เอกสารประกอบ เช่น หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี) ส.ด.9 (ถ้ามี) 
 
ขั้นตอนในการติดต่อ 

1. การยื่นเอกสารและหลักฐาน 
- กรณีมีหลักฐานมาแสดงให้ยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้ร้องขอเพ่ิมชื่อปรากฏรายการในเอกสารนั้น ๆ 
- กรณีไม่มีหลักฐานมาแสดงให้ยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้ร้องอาศัยอยู่ในปัจจุบัน 

2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน 
3. ตรวจสอบรายการในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร 
4. สอบสวนพยานบุคคลที่ให้การรับรอง 
5. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ขอเพ่ิมชื่อ ผู้แจ้ง และพยานบุคคลที่ให้การรับรองและให้บุคคลดังกล่าวลง
ลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ ตามแบบ ท.ร.25 
6. รวบรวมหลักฐานเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติในการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน 
7. คืนหลักฐานให้ผู้แจ้ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร  
 

เอกสารการทะเบียนราษฎร ได้แก่ ทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สูติบัตร และ
ทะเบียนคนเกิด มรณบัตร และทะเบียนคนตาย ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ 

เอกสารการทะเบียนราษฎรที่นายทะเบียนมอบให้ประชาชนเก็บรักษาและใช้เป็นหลักฐาน คือ สูติบัตร 
มรณบัตร สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
 
หลักเกณฑ์                                                                                                                    
เอกสารการทะเบียนราษฎร ที่นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียน จัดทำขึ้นหากจำเป็น 
ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ จะเป็นเพราะเขียนผิดหรือผิดพลาดเพราะเหตุอื่นใดก็ตาม จะลบ ขูด หรือทำด้วย 
ประการใด ๆ ให้เลือนหายไปไม่ได้ แต่ให้ใช้วิธีขีดฆ่าคำหรือข้อความเดิม แล้วเขียนคำหรือข้อความที่ถูกต้องแทน 
ด้วยหมึกสีแดง พร้อมทั้งลงชื่อนายทะเบียนและวันเดือนปี กำกับไว้ 
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ มี 3 กรณี                                                                                   
1. กรณีท่ีมีเอกสารราชการมาแสดง ไม่ว่าเอกสารนั้นจะจัดทำก่อนหรือหลังการจัดทำ ทะเบียนราษฎร เช่น สำเนา
ทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนบ้านฉบับปี พ.ศ. 2499 , พ.ศ. 2515 หรือ ฉบับปี พ.ศ. 2526 หรือใบสำคัญ การ
เปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุลหรือหลักฐานการสมรส หรือการหย่า เป็นต้น                                                   
2. กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง                                                                                              
3. กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ 
 
ผู้มีหน้าที่แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดามารดา ผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านหรือผู้ที่เป็น เจ้าของประวัติ 

สถานที่ย่ืนคำร้องขอแก้ไขรายการ 
1. การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร และมรณบัตร ให้ยื่นคำร้องที่สำนัก

ทะเบียน อำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีชื่อในทะเบียนบ้าน 
2. การแก้ไขรายการในทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย และใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ให้ยื่นคำร้องที่สำนัก
ทะเบียน ท้องที่ที่จัดทำทะเบียนคนเกิดห รือทะเบียนคนตาย หรือใบแจ้งการย้ายที่อยู่ 
 
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 
กรณีที่มีเอกสารราชการมาแสดง 
1. เอกสารราชการที่มาแสดงประกอบหลักฐานในการแก้ไขรายการ 
2. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง (เจ้าบ้านหรือเจ้าของประวัติหรือบิดามารดา) 
3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
4. สูติบัตร หรือ มรณบัตร 
 
ขั้นตอนในการติดต่อ 
1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน  
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานเห็นว่าเอกสารเชื่อถือได้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน เอกสาร การ
ทะเบียนราษฎรให้ตรงกับหลักฐาน แล้วมอบสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สูติบัตร หรือมรณบัตร คืนผู้
แจ้ง 



 
กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง                                                                                             
ขั้นตอนในการติดต่อ 
1. ผู้ร้องยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน 
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
3. พยานบุคคลและบัตรประจำตัวประชาชน 
4. พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่มี 
5. นายทะเบียนสอบสวนพยานหลักฐานและพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ แล้วรวบรวมเสนอ นายอำเภอ
พร้อมด้วย ความเห็นเมื่อ นายอำเภอเห็นว่าพยานหลักฐานดังกล่าวเชื่อถือได้ นายอำเภอจะอนุมัติ แล้ว
สั่งนายทะเบียนให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรให้ 
 
กรณีการแก้ไขสัญชาติ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับสัญชาติ มี 2 กรณี คือ 
1. กรณีแก้ไขจากสัญชาติอ่ืนหรือไม่มีสัญชาติ เป็นสัญชาติไทย ให้เสนอ นายอำเภอพิจารณา อนุมัติ 
(เป็นอำนาจเฉพาะตัวนายอำเภอ) 
2. กรณีแก้ไขจากสัญชาติไทย หรือสัญชาติอ่ืนหรือไม่มีสัญชาติ เป็นสัญชาติอ่ืน นายทะเบียนอำเภอหรือ 
นายทะเบียนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร 
1. ขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนบา้น ทะเบยีนคนเกิด ทะเบยีนคนตาย ตามมาตรา 6 ฉบับละ ๑๐  บาท 
2. ขอคัดสำเนา หรอืคัดและรับรองสำเนารายการข้อมูลทะเบยีนประวัติราษฎรตามมาตรา 14(1) ฉบับละ ๒๐  บาท 
3. การแจ้งการเกิดต่างท้องที่ ตามมาตรา 18 วรรคสาม     ฉบับละ ๒๐  บาท 
4. การแจ้งการตายตา่งท้องที่ ตามมาตรา 21 วรรคสี ่     ฉบับละ ๒๐  บาท 
5. การแจ้งย้ายทีอ่ยู่ปลายทาง ตามมาตรา 30 วรรคสอง     ฉบับละ ๒๐  บาท 
6. การแจ้งย้ายทีอ่ยู่ตา่งท้องที่ ตามมาตรา 30 วรรคสี ่     ฉบับละ ๒๐  บาท 
7. ขอรับสำเนาทะเบยีนบ้านกรณีชำรุดหรือสูญหาย ตามมาตรา 39 วรรคสอง   ฉบับละ ๒๐  บาท 
 

 
 

 

 

 


