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ค าน า 
รายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชา LOW0102  กฎหมายในชีวิตประจ าวนั เน้ือหาภายในรายงาน

ฉบบัน้ีประกอบดว้ย เร่ืองกฎหมายเก่ียวกบัทะเบียนราษฎร เช่น การเกิด การตาย การยา้ยท่ีอยู ่มาบรรยายถึง

ขั้นตอนการปฏิบติัตวัเม่ือเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตของบุคคลผูท่ี้สนใจ 

ผูจ้ดัท าหวงัเป้นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน หากรายงานฉบับน้ีมีข้อผิดพลาด

ประการใด ผูจ้ดัท าขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ี 
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สารบัญ 

หนา้ 
๑.กฎหมายทะเบียนราษฎร์        ๔ 
๒.การแจง้เกิด         ๔-๘ 
๓.งานทะเบียนบตัรประจ าตวัประชาชน                    ๙-๑๓ 
๔.การเปล่ียนช่ือ         ๑๔-๑๖ 
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๗.การแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร    ๒๔-๒๖ 
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๑.กฎหมายทะเบียนราษฎร์ 
          กฎหมายเก่ียวกบัทะเบียนราษฎรได้ก าหนดระเบียบปฏิบติัในการแจง้เกิด การแจง้ตาย การยา้ยท่ีอยู ่
การจดัท าทะเบียนคนและทะเบียนบา้นพระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เป็นกฎหมายส าคญัท่ี
ก าหนดระเบียบปฏิบติั การแจง้เกิด การแจง้ตาย การยา้ยท่ีอยู่ การจดัท าทะเบียนคนและทะเบียนบา้น เป็น
กฎหมายท่ีใกลต้วัเก่ียวขอ้งกบัตนเองและสังคมเป็นอยา่งมาก เม่ือคนเกิดมาจะตอ้งท าอยา่งไร เป็นหนา้ท่ีของ
ใครท่ีจะแจง้เกิด ไปแจง้ท่ีไหน หรือเม่ือมีคนตายผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งปฏิบติัอย่างไร เม่ือตอ้งการยา้ยท่ีอยู่
จะตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอยา่งไร 

๒.การแจ้งเกดิ 
  กรณีเด็กเกิดในโรงพยาบาล สถานีอนามยัหรือสถานพยาบาลเด็กท่ีเกิดในโรงพยาบาล สถานีอนามยั 
หรือสถานพยาบาลต่างๆ ผูท้  าคลอดจะตอ้งออกหนงัสือรับรองการเกิด (ท.ร. ๑/๑) ให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อใช้
ในการแจง้เกิด โดยผูท่ี้มีหนา้ท่ีแจง้การเกิดของเด็กนั้น ไดแ้ก่ 

1. หวัหนา้ของโรงพยาบาล สถานีอนามยัหรือสถานพยาบาลนั้น ซ่ึงอยูใ่นฐานะเจา้บา้น แลว้แต่กรณี 
2. บิดาของเด็กทีเกิด 
3. มารดาของเด็กท่ีเกิด 
ระยะเวลาในการไปแจง้เกิด 
ตอ้งไปท าการแจง้เกิดภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีเด็กเกิด 

  สถานทีแ่จ้งเกดิ 
– ถา้โรงพยาบาล สถานีอนามยั หรือสถานพยาบาลท่ีเด็กเกิดนั้นตั้งอยูใ่นเขตเทศบาล ใหแ้จง้การเกิดท่ีงาน
ทะเบียนในเขตเทศบาลนั้น 
– ถา้โรงพยาบาล สถานีอนามยัตั้งอยูน่อกเขตเทศบาล ให้ไปแจง้การเกิดท่ีส านกังานทะเบียน ณ ท่ีวา่การ
อ าเภอท่ีตั้งอยูใ่นเขตทอ้งท่ีนั้น 
   หลกัฐานทีต้่องน าแสดงด้วย 
1. บตัรประจ าตวัประชาชนของผูท่ี้ไปแจง้เกิด 
2. หนงัสือรับรองการเกิด (ท.ร. ๑/๑) ท่ีโรงพยาบาล สถานีอนามยั หรือสถานพยาบาลท่ีเด็กเกิดออกให้ 
3. ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีจะเพิ่มช่ือเด็กเขา้ไปอยู ่

   กรณเีด็กเกดินอกสถานพยาบาล 

 กรณีเด็กเกิดในบา้น เช่น บา้นของบิดา มารดา ญาติพี่นอ้ง ฯลฯ บุคคลผูท่ี้มีหนา้ท่ีแจง้การเกิดของเด็ก คือ เจา้
บา้นของบา้นท่ีเด็กเกิดนั้นบิดาของเด็กท่ีเกิดมารดาของเด็กท่ีเกิด 
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ระยะเวลาในการแจง้เกิดภายใน15วนันบัแต่เด็กเกิดโดยมีขั้นตอนการด าเนินการดงัต่อไปน้ีถา้บา้นท่ี
เด็กเกิด อยูใ่นเขตทอ้งท่ีของท่ีว่าการอ าเภอ ให้แจง้ต่อผูใ้หญ่บา้นของหมู่บา้นท่ีเด็กเกิด โดยผูใ้หญ่บา้นใน
ฐานะนายทะเบียนผูรั้บแจง้ประจ าหมู่บ้านจะรับแจง้การเกิด และออกหลกัฐานใบรับแจง้การเกิด (ท.ร ๑ 
ตอนหน้า) ให้เป็นหลกัฐานเม่ือไดรั้บใบแจง้การเกิดแลว้เจา้บา้นบิดาหรือมารดาของเด็กท่ีเกิดแลว้แต่กรณี
จะต้องหลักฐานดังกล่าวไปแจง้ต่อนายทะเบียนเพื่อขอให้ออกใบเกิด หรือใบสูติบตัรได้ หรือหากผูแ้จง้
สะดวกท่ีจะไปแจง้การเกิดของเด็กท่ีงานทะเบียน ณ ท่ีวา่การอ าเภอ โดยยงัไม่ไดแ้จง้การเกิดกบัผูใ้หญ่บา้นก็
สามารถแจง้การเกิดไดเ้ช่นกนั 
        ถ้าบ้านท่ีเด็กเกิดอยู่ในเขตท้องท่ีเทศบาล ให้ผูแ้จ้งไปแจง้การเกิดของเด็กท่ีงานทะเบียนในเขต
เทศบาลท่ีเด็กเกิดนั้น ซ่ึงกรณีน้ีจะไม่มีหลกัฐานใบรับแจง้การเกิด (ท.ร ๑ ตอนหนา้) 

  หลกัฐานทีต้่องน าไปแสดง 

1. บตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้จง้การเกิด 

2. ใบรับแจง้การเกิด (ท.ร ๑ ตอนหนา้) ท่ีผูใ้หญ่บา้นออกให ้(ถา้มี) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีจะเพิ่มช่ือเด็กเขา้ไป 

4. พยานบุคคลท่ีรู้เห็นการเกิดของเด็ก เช่น หมอต าแย เพื่อนบา้น เป็นตน้ 

       กรณเีด็กเกดินอกบ้าน เช่น บนรถโดยสาร ท่ีศาลาขา้งทาง บนรถแทก็ซ่ี เป็นตน้ ผูท่ี้มีหนา้ท่ีแจง้

การเกิดของเด็ก คือ 

1.บิดาของเด็กท่ีเกิด 

2. มารดาของเด็กท่ีเกิด 

การแจง้การเกิดในกรณีน้ี จะตอ้งแจง้ภายในก าหนด 15 วนั นบัแต่วนัท่ีเด็กเกิดเช่นกนั แต่ถา้หากมีเหตุจ าเป็น

อ่ืนๆ ท าใหไ้ม่สามารถไปแจง้การเกิดไดภ้ายในก าหนด ก็สามารถขยายเวลาการแจง้เกิดไดไ้ม่เกิน 30 วนั นบั

แต่วนัท่ีเด็กเกิด โดยวธีิการแจง้การเกิดและหลกัฐานท่ีจะตอ้งน าไปแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีนั้น ก็ปฏิบติั

เช่นเดียวกนักบักรณีเด็กเกิดในบา้น 

  ข้อควรรู้ 
1. หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. ๑/๑) ท่ีโรงพยาบาลออกนั้น รวมทั้งใบรับแจง้เกิด (ท.ร. ๑ ส่วนหน้า) ท่ี
ผูใ้หญ่บา้นออกใหน้ั้น ไม่ใช่ใบเกิดหรือใบสูติบตัร 
2. เด็กท่ีเกิดในประเทศไทยไม่วา่จะเป็นบุตรของคนไทย หรือคนต่างดา้ว สามารถจะไปแจง้เกิดและมีสิทธิ
จะไดรั้บหลกัฐานการเกิด ดว้ยเช่นกนั 
3. การรับแจง้การเกิด และการออกใบสูติบตัร หรือใบเกิด ไม่ตอ้งเสียค่ะรรมเนียมแต่อยา่งใด 
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4. การไม่ไปแจง้เกิดของเด็กภายในก าหนด 15 วนั นบัแต่วนัท่ีเด็กเกิด เป้นความผิดตามก าหมาย มีโทษปรับ
ไม่เกิน 1,000 บาท 
5. ในการแจง้การเกิดของเด็ก จะตอ้งแจง้ช่ือเด็กไปในคราวเดียวกนัดว้ย เพื่อเจา้หนา้ท่ีจะไดจ้ดบนัทึกลงไป
ในใบสูติบตัรหรือใบเกิดนั้น 

การแจ้งเกดิเกนิก าหนดเวลา 
กรณีท่ีไม่ไดแ้จง้การเกิดภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีเกิด เจา้บา้นท่ีเด็กเกิด หรือบิดามารดาของเด็ก

สามารถไปแจง้การเกิดเกินก าหนดได้ โดยอาจจะตอ้งเสียค่าปรับในความผิดฐานไม่แจง้การเกิดภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

 สถานทีแ่จ้งเกดิ 
    – ถา้เด็กเกิดในเขตทอ้งท่ีของเทศบาล ก็ใหไ้ปแจง้การเกิดท่ีงานทะเบียนในเขตเทศบาลนั้น 
    – ถา้เด็กเกิดในนอกเขตเทศบาล ก็ใหไ้ปแจง้การเกิดไดท่ี้งานทะเบียน ณ ท่ีวา่การอ าเภอในทอ้งท่ีท่ีเด็กเกิด 

  หลกัฐานทีต้่องน าไปแสดง 
1. บตัรประจ าตวัประชาชนของผุแ้จง้ 
2. บตัรประจ าตวัของบิดามารดาของเด็กท่ีแจง้เกิด (ถา้มี) 
3. ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีจะเพิ่มช่ือเด็กเขา้ไปอยู ่
4. พยานบุคคลท่ีรู้เห็นการเกิดของเด็ก เช่น หมอต าแย เพื่อนบา้น เป็นตน้ 
5. เอกสารอ่ืนๆ เพื่อ ประกอบการพิจารณารับแจง้ เช่น หนงัสือรับรองการเกิด (ถา้มี) ส าเนาทะเบียนนกัเรียน 
เป็นตน้ 

          การแจ้งเกดิกรณเีด็กทีบ่ิดามารดาทอดทิง้ 
เม่ือมีผูพ้บเห็นเด็กแรกเกิด หรือเด็กเล็กท่ีมีอายไุม่เกิน 7 ปี ถูกทอดทิ้ง ผูท่ี้พบเห็นเด็กจะตอ้งแจง้การพบเด็ก
นั้น พร้อมทั้งน าตวัเด็กไปส่งต่อพนกังานฝ่ายปกครอง (ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ปลดัอ าเภอ) เจา้หนา้ท่ีต ารวจ หรือ
เจา้หนา้ท่ีของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(เจา้หนา้ท่ีประชาสงเคราะห์) เพื่อท า
หลกัฐานการรับตวัเด็ก และด าเนินการแจง้การเกิดใหก้บัเด็กตามท่ีกฎหมายก าหนด 

การแจ้งเกดิส าหรับเด็กที่เกดิต่างประเทศ 
บุตรของบุคคลสัญชาติไทยท่ีเกิดในต่างประเทศ สามารถไปแจง้การเกิดไดท่ี้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทย ท่ีตั้งอยูใ่นประเทศนั้นๆ ได ้

          การแจ้งเกดิ ถงึแม้บิดามารดามไิด้จดทะเบียนสมรสกนั มารดา กม็สิีทธิและหน้าทีใ่นการ
แจ้งเกดิบุตร 
         1. เอกสารของบิดาและมารดาสัญชาติไทย 
1.  ค  าร้องขอจดทะเบียนคนเกิด   
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2.  บนัทึกค าใหก้ารของมารดา 
3.  หนงัสือเดินทางฉบบัจริง พร้อมส าเนา 1 ชุด     
4.  บตัรประจ าตวัประชาชนตวัจริง หรือบตัรเหลืองติดรูปถ่าย หรือหนงัสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือ ใบ
ตน้ขั้วค าร้องขอมีบตัรประชาชน มีตรารับรองจากท่ีวา่การอ าเภอ หรือเอกสารรับรองบุคคลออกโดยกรมการ
ปกครอง พร้อมส าเนาดา้นหนา้และดา้นหลงั 1 ชุด      
5.  ทะเบียนบา้นไทยตวัจริง หรือฉบบัท่ีมีตรารับรองจากท่ีว่าการอ าเภอ หรือแบบรับรองรายการทะเบียน
ราษฎร์ฉบบัจริง พร้อมส าเนา 1 ชุด      
6.  รูปถ่ายสี 1 รูป (ถ่ายร่วมกนั 3 คน บิดา มารดา และบุตร หรือรูปถ่าย 2 คนคือมารดากบับุตรในกรณีท่ีไม่มี
บิดา) ไม่จ  ากดัขนาดแต่ควรเห็นหนา้ชดัเจน 
7.  ทะเบียนสมรสไทย พร้อมส าเนา 1 ชุด หากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกนั      
8.  ใบรับรองบุตร กรณีบิดารับรองบุตร พร้อมส าเนา 1 ชุด      

                  2. เอกสารประจ าตัวบุตร 
ตน้ฉบบัใบรับรองเกิดออกโดยโรงพยาบาลทอ้งถ่ิน และเอกสารจากทางจงัหวดัหรืออ าเภอรับรองการเกิด
ของบุคคลดงักล่าว พร้อมส าเนา 1 ชุด โดยน าเอกสารดงักล่าวตอ้งได้รับการแปลเป็นภาษาองักฤษ หรือ
ภาษาไทยและได้รับการรับรองลายมือชือ่ของเจา้หน้าท่ีท่ีออกเอกสารจาก กรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศเวยีดนามก่อน        

                 3. เอกสารของบิดาหรือมารดาซ่ึงเป็นคนเวยีดนามหรือชาติอ่ืนๆ 
หนงัสือเดินทาง หรือใบขบัข่ีรถยนต ์พร้อมส าเนา 1 ชุด 
ก าหนดเสร็จ ประมาณ 1 ชัว่โมง 
หมายเหตุ     

   กรณีบิดามารดาจดทะเบียนสมรส 
1. บุตรมีสิทธิใชน้ามสกุลบิดา หากประสงคใ์หบุ้ตรใชน้ามสกุลมารดา ทั้งบิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือให้
ถอ้ยค ายนืยนั 
2. สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไม่สามารถด าเนินการในกรณีท่ีบิดามารดาประสงคใ์หบุ้ตรใชน้ามสกุลของบุคคล
อ่ืนท่ีมิใช่นามสกุลของบิดามารดา     

    กรณบีิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
1. เด็กเป็นบุตรท่ีชอบดว้ยกฎหมายของมารดาและมีสิทธิใชน้ามสกุลของมารดา 
2. หากประสงค์ให้เด็กใช้นามสกุลบิดา บิดาและมารดาต้องท าหนังสือให้ถ้อยค าให้บุตรนอกสมรสใช้
นามสกุลบิดา 

  การเพิม่ช่ือบุตรในทะเบียนบ้านไทย 
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1. ควรท าหนงัสือเดินทางไทยใหบุ้ตรท่ีสถานเอกอคัรราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และเพิ่ม
ช่ือบุตรเขา้ในทะเบียนบา้นไทย หากไม่ท าการเพิ่มช่ือบุตรเขา้ทะเบียนบา้นไทย บุตรจะเสียสิทธิในประเทศ
ไทย เช่น บุตรอาจจะไม่สามารถเขา้โรงเรียนในประเทศไทยได ้
2.สถานเอกอคัรราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถแจง้ ท่ีว่าการอ าเภอไทยเพื่อเพิ่มช่ือเด็กเข้า
ทะเบียนบา้นไทยให้ได ้ท่านตอ้งไปแจง้ท่ีวา่การอ าเภอไทย ซ่ึงโดยทัว่ไปตอ้งไปติดต่อดว้ยตนเอง เน่ืองจาก
ตอ้งแสดงหนงัสือเดินทางไทยของเด็กท่ีไดรั้บการประทบัตราเขา้เมือง จากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองไทย
ไปแสดง อยา่งไรก็ตาม ควรสอบถามจากท่ีวา่การอ าเภอ/เขตโดยตรง          

       สัญชาติ 
        แนวทางการพิจารณาไดส้ัญชาติไทยกรณีบุคคลเกิดนอกราชอาณาจกัร 
สัญชาติบิดา สัญชาติมารดา สถานภาพการสมรส สัญชาติบุตร 
ไทย ไทย จด ไทย 
ไทย ไทย ไม่จด ไทย 
ไทย อ่ืนๆ จด ไทย 
ไทย อ่ืนๆ ไม่จด ไทย (ม.7 (1) หากพิสูจน์ไดต้าม ม. 7 วรรคสอง) 
อ่ืนๆ ไทย จด ไทย 
อ่ืนๆ ไทย ไม่จด ไทย 
        เด็กสามารถถือสองสัญชาติไดจ้นถึงอาย ุ20 ปี   
หลงัจาก จะเป็นหนา้ท่ีของเด็กท่ีจะตอ้งเลือกถือสัญชาติใดสัญชาติหน่ึง ในกรณีท่ีสละสัญชาติไทย จะตอ้งยื่น
ค าร้องขอสละสัญชาติไทยดว้ย หากอายุยงัไม่ถึง 20 ปี ยงัไม่สามารถยื่นค าร้องขอสละสัญชาติได ้ทั้งน้ี บิดา
หรือมารดาไม่สามารถยื่นขอสละสัญชาติแทนบุตรได ้เน่ืองจากการสละสัญชาติเป็นเร่ืองเฉพาะตวั ผูอ่ื้นจึง
ไม่อาจยื่นค าร้องขอสละสัญชาติแทนได ้อยา่งไรก็ตาม ตามกฎหมายจีนไม่อนุญาตให้มีการถือสองสัญชาติ 
ควรหารือกบัหน่วยงานในทอ้งถ่ินเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว  
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๓.งานทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน 
บตัรประจ าตวัประชาชนเป็นเอกสารราชการท่ีออกใหส้ าหรับคนไทยเท่านั้น เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานใน

การแสดงตน เพื่อพิสูจน์และยนืยนีบุคคลในการติดต่อราชการ กาขอรับบริการหรือสวสัดิการในดา้นต่าง ๆ 
จากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งใชป้ระกอบการท าธุรกิจต่าง ๆ ท านิติกรรม ฯลฯ เช่น การสมคัรงาน การขอเปิด
บญัชีเพื่อท าธุรกรรมกบัธนาคาร เป็นตน้ 

ขั้นตอนการท าบัตรประชาชน 
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คุณสมบัติของผู้ทีต้่องมบัีตรประชาชน 
           1. สัญชาติไทย 
           2. ผูมี้สัญชาติไทย อายตุั้งแต่ 7  ปีบริบูรณ์ตอ้งมีบตัรประจ าตวั 
    ประชาชนภายใน 60 วนั 
           3. ตอ้งมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น 

บุคคลทีก่ฎหมายยกเว้นไม่ต้องมบัีตรประจ าตัวประชาชน 
ตามกฎกระทรวงก าหนดบุคคลซ่ึงไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งมีบตัรประจ าตวัประชาชน พ.ศ. 2548 ลงวนัท่ี 

30 ธนัวาคม 2548 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกาเล่ม 123 ตอนท่ี 23 ก วนัท่ี 6 มีนาคม 2549) 
ไดแ้ก่ 
           1. สมเด็จพระบรมราชินี 
           2. พระบรมวงศานุวงศ ์ตั้งแต่ชั้นพระองคเ์จา้ข้ึนไป 
           3. ภิกษุ สามเณร นกัพรต และนกับวช 
           4. ผูมี้กายพิการไม่ได ้หรือเป็นใบ ้หรือตาบอดทั้งสองขา้ง หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
           5. ผูอ้ยูใ่นท่ีคุมขงัโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
           6. บุคคลซ่ึงก าลงัศึกษาวชิา ณ ต่างประเทศ และไม่สามารถยืน่ค าขอมีบตัรประจ าตวัได ้

บุคคลทีก่ฎหมายก าหนดให้มบัีตรประจ าตัวประชาชนภายในก าหนดเวลา 

    1. กรณีขอท าบตัรประจ าตวัประชาชนคร้ังแรก   มีสัญชาติไทย ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ และมีช่ืออยูใ่น
ทะเบียนบา้นตอ้งท าบตัรประจ าตวัประชาชนภายใน 60 วนั หากพน้ก าหนดจะตอ้งเสียค่าปรับไม่เกิน 500 
บาท  

หลกัฐาน 
  - ส าเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัเจา้บา้น) 

        - สูติบตัร หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีทางราชการออกให้ เช่น ใบสุทธิ ส าเนาทะเบียนนกัเรียน หนงัสือเดินทาง 
เป็นตน้ ท่ีแสดงไดว้า่เป็นบุคคลคนเดียวกบัผูท่ี้มีช่ือในทะเบียนบา้น 
        - หากไม่มีเอกสารตามขอ้ 2 ใหน้ าเจา้บา้น หรือบุคคลผูน่้าเช่ือถือมาใหก้ารรับรอง 
        - กรณีบิดา มารดา เป็นคนต่างดา้ว ให้น าใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วของบิดา มารดา ไปแสดงดว้ย 
หรือน าใบมรณบตัรของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท่ีถึงแก่กรรมไปแสดง  
        - การขอมีบตัรคร้ังแรกเม่ือมีอายมุาก หรือมีอายุเกิน 20 ปี หากไม่สามารถแสดงหลกัฐานท่ีก าหนดตาม
ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 4 ใหน้ าเจา้บา้นและพยานบุคคลผูน่้าเช่ือถืออยา่งนอ้ย 2 คน ไปพบเจา้หนา้ท่ีเพื่อสอบสวน
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และให้การรับรองบุคคลผูน่้าเช่ือถือ   หมายถึง บุคคลใด ๆ ซ่ึงมีภูมิล าเนาท่ีอยูแ่น่นอน มีอาชีพมัน่คงและมี
ความรู้จกัคุน้เคยกบัผูข้อมีบตัรเป็นอยา่งดี อาจเก่ียวขอ้งเป็นญาติกนัหรือไม่ก็ได ้
    2. กรณีบตัรเดิมหมดอาย ุ  เม่ือบตัรเดิมหมดอายใุหข้อมีบตัรใหม่ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีบตัรเดิม
หมดอาย ุหากพน้ก าหนดจะตอ้งเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท ผูถื้อบตัรสามารถขอท าบตัรใหม่ก่อนวนัท่ีบตัร
เดิมหมดอายกุ็ได ้โดยใหย้ืน่ค  าขอภายใน 60 วนั ก่อนวนัท่ีบตัรเดิมหมดอาย ุ

  หลกัฐาน 
       - ส าเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัเจา้บา้น) 
       -  บตัรประจ าตวัประชาชนเดิมท่ีหมดอายุ 
           หมายเหตุ ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 
    3. กรณีบตัรหายหรือถูกท าลาย   เม่ือบตัรประจ าตวัประชาชนหายหรือถูกท าลาย ให้ไปแจง้ความไวเ้ป็น
หลกัฐาน ณ ท่ีวา่การอ าเภอ ส านกังานเขต เทศบาลหรือเมืองพทัยา แลว้แต่กรณีและขอท าบตัรใหม่ภายใน 60 
วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีบตัรหายหรือถูกท าลาย หากพน้ก าหนดจะตอ้งเสียค่าปับไม่เกิน 200 บาท 

หลกัฐาน 
       - ส าเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัเจา้บา้น) 
       - เอกสารท่ีมีรูปถ่ายของผูข้อมีบตัรใหม่ท่ีทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขบัข่ี ใบสุทธิ หรือหนงัสือ
เดินทาง เป็นตน้ 
       - หากไม่มีเอกสารตามขอ้ 2 ใหน้ าเจา้บา้นหรือบุคคลผูน่้าเช่ือถือมาใหก้ารรับรอง 
           หมายเหตุ เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท 
    4. กรณีเปล่ียนช่ือตวั หรือช่ือสกุล   เม่ือผูถื้อบตัรเปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกุล หรือเปล่ียนช่ือตวัและช่ือสกุลตอ้ง
เปล่ียนภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีแกไ้ขช่ือตวั ช่ือสกุล หรือช่ือตวัและช่ือสกุลในทะเบียนบา้น หากพน้
ก าหนดจะตอ้งเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท 
 หลกัฐาน 
       - ส าเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัเจา้บา้น) 
       - บตัรประจ าตวัประชาชนเดิมท่ีตอ้งการเปล่ียน 
       - หลกัฐานการเปล่ียนช่ือตวั หรือช่ือสกุล แลว้แต่กรณี 
        หมายเหตุ เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท 
        5. กรณีเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้ขอท าบตัร   ผูซ่ึ้งไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งมีบตัรประจ าตวัประชาชน 
เช่น พระภิกษุ สามเณร ฯลฯ จะขอท าบตัรประจ าตวัประชาชนก็ได ้

หลกัฐาน 
      - ส าเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัเจา้บา้น) เช่น กรณีพระภิกษุ หรือสามเณรให้น าส าเนาทะเบียนบา้นของวดัท่ี
พระ หรือสามเณร มีช่ืออยูไ่ปแสดง เป็นตน้ 
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      - หลกัฐานท่ีแสดงวา่เป็นบุคคลซ่ึงไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งมีบตัร เช่น หนงัสือสุทธิของพระ หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นผูท่ี้อยูร่ะหวา่งการศึกษา ณ ต่างประเทศ หมายเหตุ เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท 
      6. กรณีเป็นบุคคลท่ีพน้สภาพท่ีไดรั้บการยกเวน้ขอท าบตัร    ผูซ่ึ้งพน้สภาพไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งมีบตัร
ประจ าตวัประชาชน เช่น ผูพ้น้โทษจากเรือนจ าหรือทณัฑสถาน เป็นตน้ ตอ้งไปขอท าบตัรประจ าตวัปะชา
ชนภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีพน้สภาพไดรั้บการยกเวน้ หากพน้ก าหนดจะตอ้งเสียค่าปรับไม่เกิน 500 บาท 

หลกัฐาน 
       - ส าเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัเจา้บา้น) 
      - หลกัฐานท่ีแสดงวา่พน้สภาจากการยกเวนไม่ตอ้งมีบตัร เช่น หนงัสือส าคญัของเรือนจ าหรือทณัฑสถาน 
(ร.ท.5) หรือหนงัสือเดินทางและเอกสารท่ีแสดงวา่เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศแลว้แต่กรณี เป็น
ตน้ 
       หมายเหตุ ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 
    7. กรณีผูซ่ึ้งมีอายุเกิน 70 ปี ขอมีบัตร    คนสัญชาติไทยซ่ึงมีอายุเกิน 70 ปี จะขอท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนได ้

  หลกัฐาน 
        - ส าเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัเจา้บา้น) 
         - บตัรประจ าตวัประชาชนเดิม (ถา้มี) 
          -หมายเหตุ เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท 

อตัราค่าธรรมเนียมเกีย่วกบับัตร 
           1. การท าบตัรคร้ังแรกและการท าบตัรกรณีบตัรเดิมหมดอายไุม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 
           2. การท าบตัรท่ีตอ้งเสียค่าธรรมเนียม ฉบบัละ 20 บาท มีดงัน้ี 
                     - กรณีบตัรหาย หรือบตัรถูกท าลาย 
                     - กรณีบตัรเดิมช ารุดในสาระส าคญั 
                     - กรณีเปล่ียนช่ือตวั หรือช่ือสกุล 
                     - กรณีเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้ 
           3. การขอตรวจหลกัฐาน หรือคดัส าเนา หรือคดัและรับรองส าเนา รายการเก่ียวบตัร ฉบบัละ 20 บาท 
การยึดบตัรของผูอ่ื้น แอบอ้างน าบัตรของอ่ืนไปใช้แสดงว่าเป็นเจา้ของบตัร ไม่พกบัตร ทุจริต ทางการ
ทะเบียนและบตัรประจ าตวัประชาชนมีโทษทางอาญา 

การขอต่ออายุบัตรประชาชน 
     เม่ือบตัรประชาชนหมดอายุแลว้ เรายงัสามารถใชบ้ตัรต่อไปไดอี้ก 60 วนั ถา้ไม่ไปขอท าบตัรใหม่ภายใน 
60 วนั จะมีค่าปรับเกิดข้ึนนะค่ะ โดยจะปรับไม่เกิน 200 บาท ค่ะ แต่ถา้หากใครกลวัลืมไปขอท าบตัรใหม่
หลงัหมดอายุ 60 วนัแล้วละก็ สามารถไปยื่นขอท าบตัรใหม่ก่อนหมดอายุได้ 60 วนัเช่นเดียวกนัค่ะ ไม่มี
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ค่าปรับนะค่ะ ส่วนเอกสารหลกัฐานท่ีเราจะใช้ไปขอท าบตัรใหม่ ได้แก่ ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น 
และบตัรประชาชนใบเดิมท่ีหมดอายคุ่ะ กรณีบตัรหมดอายน้ีุไม่มีค่าธรรมเนียมในการท าบตัรใดๆทั้งส้ิน 

ขั้นตอน 
ส าหรับขั้นตอนการต่ออายุบตัรประชาชนนั้น จะตอ้งน าบตัรใบเก่าท่ีหมดอายุไปดว้ย หรือใบแจง้ความหาก
เราท าหาย เม่ือเขา้ไปท่ีจุดบริการท าบตัรแลว้ ท าการหยิบบตัรคิว แลว้นัง่รอเจา้หนา้ท่ีเรียกคิว หลงัจากท่ีเรียก
คิวแลว้ เจา้หน้าท่ีก็จะเรียกให้ไปถ่ายรูปส าหรับพิมพล์งบนบตัรประชาชนใบใหม่ของเรา ขั้นตอนน้ีไม่นาน
มาก หากเป็นจุดท่ีมีหลายช่องบริการ ก็ค่อนขา้งท่ีจะท าไดไ้ว อยา่งไรก็ตาม อย่าลืมเผื่อเวลาไวด้ว้ยส าหรับ
ท่านท่ีมีธุระตอ้งไปท าอยา่งอ่ืน เพราะบางคร้ัง อาจจะมีคิวยาว ท าใหต้อ้งเสียเวลามาก 

สถานทีข่อท าบัตรประชาชนใหม่ 
      1. ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอ ส านกังานเขต ส านกังานเทศบาล หรือศาลาวา่การเมืองพทัยา ตามท่ีเรา
มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นตามทอ้งท่ีนั้นๆ หรือตามสถานท่ีขา้งตน้ท่ีใดก็ไดห้ากบตัรเดินเป็นบตัร Smart card 
หรือบตัรท่ีออกโดยระบบคอมพิวเตอร์ เพราะสามารถโอนถ่ายขอ้มูลถึงกนัไดค้่ะ 
      2. ใช้บริการ BMA Express ย่อมาจาก Bangkok Metropolitan Administration หรือ จุดบริการด่วนมหา
นคร ท่ีสถานี BTS ซ่ึงตอนน้ีมีท่ีสามสถานี ได้แก่ สยาม พร้อมพงษ์ และหมอชิตค่ะ ทั้ งสามสถานีเปิด
ให้บริการท าบตัรประชาชนตั้งแต่เวลา 9.00-20.00 น วนั จ.-ศ. และ 10.00-18.00 น.วนัหยุดราชการและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
      3. รถบริการทะเบียนเคล่ือนท่ี กทม. ( Bangkok Mobile Service) ตามจุดต่างๆท่ีทางส านกัเขตมีการออก
นอกสถานท่ี 
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๔.การเปลีย่นช่ือ 
     ทะเบียนช่ือบุคคล 
การเปล่ียนช่ือตวัและช่ือรอง 
          ตาม พ.ร.บ. ช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 บุคคลสัญชาติไทยตอ้งมีช่ือตวัและช่ือสกุลและจะมีช่ือรองดว้ยก็ได ้
                ช่ือตวั คือ ช่ือประจ าตวับุคคล 
                ช่ือรอง คือ ช่ือซ่ึงประกอบถดัจากช่ือตวั 
                ช่ือสกุล คือ ช่ือประจ าวงศส์กุล 

หลกัเกณฑ์การตั้งช่ือตัวและช่ือรอง 
          1.ตอ้งไม่พอ้งหรือมุ่งหมายใหค้ลา้ยกบัพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม 
          2.ตอ้งไม่เป็นค าหยาบหรือมีความหมายหยาบคาย  ตอ้งไม่มีเจตนาในทางทุจริตผูไ้ดรั้บหรือเคยไดรั้บ 
          3.พระราชทานบรรดาศกัด์ิโดยมิไดถู้กถอดจะใชร้าชทินนามตามบรรดาศกัด์ิเป็นช่ือตวัจริงช่ือรองก็ได ้

ขั้นตอน 
    1. ผูย้ืน่ค  าขอตามแบบ ช1 ต่อนายทะเบียนทอ้งท่ีท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น 
    2.นายทะเบียนทอ้งท่ีตรวจสอบค าขอกบัทะเบียนบา้น และช่ือท่ีขอเปล่ียนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
    3.กรณีอนุญาตส าหรับบุคคลสัญชาติไทย นายทะเบียนทอ้งท่ีจะออกหนงัสือส าคญัแสดงการเปล่ียน  
      ช่ือตวัช่ือรอง (แบบช.3) ใหเ้ป็นหลกัฐาน 
    4.กรณีบุคคลต่างดา้ว นายทะเบียนทอ้งท่ีจะออกหนงัสือรับรองการเปล่ียนช่ือตวัของคนต่างดา้วให ้เพื่อ 
      ประกอบหลกัฐานการแปลงชาติ หรือคืนสัญชาติเป็นไทยเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ นายทะเบียน ทอ้งท่ี  
      จึงออกหนงัสือส าคญัแสดงการเปล่ียนช่ือตวัหรือช่ือรองให้เป็นหลกัฐาน และเรียกเก็บค่า ธรรมเนียม 50 
บาท 
    5.เม่ือได้รับหนังสือส าคัญแล้ว ให้ผูข้อน าหนังสือดังกล่าวไปขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านและ 
หลกัฐานอ่ืน ๆ  
      ใหถู้กตอ้ง และขอเปล่ียนบตัรประจ าตวัประชาชนดว้ย 
เอกสารประกอบการด าเนินการ 
    1. ส าเนาทะเบียนบา้น 
    2. บตัรประจ าตวัประชาชน 
    3. ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว (กรณีบุคคลต่างดา้ว) 
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การขอจดทะเบียนช่ือสกลุ 
หลกัเกณฑ ์
    1. ตอ้งไม่พอ้งหรือมุ่งหมายใหค้ลา้ยกบัพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี 
    2. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งให้คล้ายกับราชทินนาม เว ้นแต่เป็นราชทินนามของตน ของบุพการี หรือ
ผูสื้บสันดาน 
    3. ตอ้งไม่ซ ้ ากบัช่ือสกุลพระราชทานของพระมหากษตัริย ์หรือช่ือสกุลท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ 
    4. ไม่มีค  าหรือความหมายหยาบคาย 
    5. มีพยญัชนะไม่เกิน 10 พยญัชนะ เวน้แต่กรณีเป็นราชทินนาม 
    6. ผูท่ี้ไม่ไดรั้บพระราชทานช่ือสกุล หา้มใชค้  าวา่ " ณ " น าหนา้ช่ือสกุล 
    7. หา้มเอานามพระมหานคร และศพัทท่ี์ใชเ้ป็นพระปรมาภิไธยมาใชเ้ป็นช่ือสกุล 

เอกสารประกอบการด าเนินการ 
     1. ส าเนาทะเบียนบา้น 
     2. บตัรประจ าตวัประชาชน 
     3. ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว (กรณีบุคคลต่างดา้ว) 

ขั้นตอนการติดต่อ 
      1. ผูข้อยืน่ค  าขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบียนทอ้งท่ีท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น 
      2.นายทะเบียนทอ้งท่ีตรวจสอบค าขอและช่ือสกุลท่ีขอเปล่ียนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ กรณีบุคคลต่าง
ดา้ว 
      3.นายทะเบียนท้องท่ีพิจารณาออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนช่ือสกุลของคนต่างด้าวให้เพื่อ
ประกอบ 
หลกัฐานการขอแปลงสัญชาติ หรือคืนสัญชาติเป็นไทย 
    4.เม่ือนายทะเบียนทอ้งท่ีจะออกหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนช่ือสกุล (แบบ ช.2) ให้เป็นหลกัฐาน
และ 
      เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท  
    5. เม่ือไดรั้บหนงัสือส าคญัแลว้ ใหผู้ข้อน าหนงัสือส าคญัดงักล่าวไปขอแกไ้ขรายการในทะเบียนบา้น และ  
      หลกัฐานอ่ืน ๆ ใหถู้กตอ้ง และขอเปล่ียนบตัรประจ าตวัประชาชน 
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การขอร่วมใช้ช่ือสกลุ 
เอกสารประกอบการด าเนินการ 

     ขั้นตอนที ่1 (ส าหรับเจ้าของผู้จดทะเบียนช่ือสกลุ) 
    1.ส าเนาทะเบียนบา้น 
    2. บตัรประจ าตวัประชาชน 
    3. หนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนช่ือสกุล(แบบ ช.2) 

    ขั้นตอนการติดต่อ 
    1. เจา้ของผูจ้ดทะเบียนช่ือสกุล ยื่นค าขอตามแบบ ช.5ต่อนายทะเบียนทอ้งท่ีท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น 
พร้อมหนงัสือ 
      ส าคญัแสดงการจดทะเบียนช่ือสกุล (ช.2) 
    2. นายทะเบียนนทอ้งท่ีตรวจสอบค าขอหลกัฐานการจดทะเบียนช่ือสกุล เม่ือเห็นว่าถูกตอ้งจะพิจารณา 
อนุญาตและออกหนงัสืออนุญาตให้ร่วมใชช่ื้อสกุลตามแบบท่ีกรมการปกครองก าหนดใหแ้ก่เจา้ของ ช่ือสกุล
เพื่อมอบใหผู้ท่ี้จะขอร่วมใชช่ื้อสกุล 

     ขั้นตอนที ่2 (ส าหรับผู้ขอร่วมช่ือสกลุ) 
    1. ส าเนาทะเบียนบา้น 
    2.บตัรประจ าตวัประชาชน 
    3. หนงัสืออนุญาตใหร่้วมใชช่ื้อสกุล 

     ขั้นตอนการติดต่อ 
    1. ผูข้อร่วมใช้ช่ือสกุลยื่นค าขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบียนทอ้งท่ีท่ีตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นพร้อม
หนงัสือ อนุญาต 
      ใหร่้วมใชช่ื้อสกุล 
    2. นายทะเบียนตรวจสอบค าขอและหลกัฐานการอนุญาตเม่ือเห็นวา่ถูกตอ้งจะพิจารณาอนุญาตและออก
หนงัสือ ส าคญั 
      แสดงการอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท 
    3. ผูข้อน าหนงัสือส าคญัไปขอแกไ้ขรายการในทะเบียนบา้นและหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอเปล่ียน
บตัร ประจ าตวัประชาชน 
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๕.การแจ้งตาย 
การแจง้ตาย คนตายในบา้น 

ผูมี้หน้าท่ีแจง้การตายให้เจา้บ้านหรือผูไ้ด้รับมอบหมายจากเจา้บา้นแจง้ต่อนายทะเบียนทอ้งท่ีท่ีมีคนตาย 
ภายใน 24 ชัว่โมง ถา้ไม่มีเจา้บา้นใหผู้พ้บศพแจง้ 
กรณีผูท่ี้จะไปแจง้จะตอ้งรู้ประวติัของผูต้ายดงัน้ี 
        1 ช่ือ นามสกุล อาย ุสัญชาติ เพศ ของผูต้าย ตลอดจนช่ือ นามสกุล และสัญชาติของบิดามารดาผูต้าย 
        2 ท่ีอยูข่องผูต้าย และสถานท่ีตาย เวลาท่ีตาย ระบุวนัเดือนปี เวลาโดยละเอียด 
        3 สาเหตุการตาย และการด าเนินการกบัศพของผูต้าย (เก็บ ฝัง เผา) ท่ีไหน เม่ือไร ซ่ึงกฎหมายหา้มมิให ้
         ผูใ้ดเก็บ ฝัง เผา ยา้ยศพไปจากสถานท่ี หรือบา้นท่ีตายก่อนไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียน และเม่ือ  
        ไดรั้บอนุญาตแลว้จะตอ้งด าเนินการยงัสถานท่ีท่ีระบุในใบอนุญาตเท่านั้น หากจะเปล่ียนแปลงตอ้งขอ  
         อนุญาตใหม ่

หลกัฐานทีน่ าไปแสดง 
        1. บตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้จง้ 
        2. ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น หรือบตัรประจ าตวัประชาชนของผูต้าย 
        3. หนงัสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล หรือบนัทึกประจ าวนัจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 

กรณตีายด้วยโรคหรือชราภาพ ใช้หลกัฐาน  
        - หนงัสือรับรองการตายจากแพทย ์ใบประกอบโรคศิลป์และบตัรประจ าตวัของแพทย ์(กรณีมีแพทย ์ 
          รักษาก่อนตาย)  
        - บตัรประจ าตวัผูแ้จง้ (เจา้บา้นและผูไ้ดรั้บมอบหมาย) 

กรณีตายโดยผดิธรรมชาติ เช่น ถูกยงิ ใชห้ลกัฐาน  
        - ใหผู้แ้จง้แจง้ต่อสถานีต ารวจ ทอ้งท่ีท่ีมีคนตายภายใน 24 ชัว่โมง  
        - สถานีต ารวจจะส่งศพไปยงัสถาบนันิติเวชวทิยา เพื่อหาสาเหตุการตาย และออกใบแจง้การตายจาก  
          สถาบนัฯ  
        - บตัรประจ าตวัผูแ้จง้ (เจา้บา้นและผูไ้ดรั้บมอบหมาย)  
        - ไม่แจง้ตายภายในก าหนด ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

กรณตีายในโรงพยาบาลใช้หลกัฐาน  
        - บตัรประจ าตวัของผูแ้จง้ และหนงัสือมอบหมาย  
        - หนงัสือรับรองการตาย  
       - ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีคนตายมีช่ือ (คนในพื้นท่ีตายในโรงพยาบาล)  
        - น าหลกัฐานไปแจง้การตายต่อนายทะเบียนแห่งทอ้งท่ีท่ีโรงพยาบาลนั้นตั้งอยู ่
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คนตายนอกบ้าน 
         - ใหบุ้คคลท่ีไปกบัผูต้าย หรือผูพ้บศพแจง้ต่อนายทะเบียนผูรั้บแจง้แห่งทอ้งท่ีท่ีมีการตาย หรือพบศพ  
           แลว้แต่กรณีหรือแห่งทอ้งท่ีท่ีจะพึงแจง้ได ้ภายใน 24 ชัว่โมงนบัแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ ในกรณี 
           เช่นน้ีจะแจง้ต่อพนกังานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจก็ได ้ 
         - บุคคลท่ีไปกบัผูต้าย หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายแจง้ต่อนายทะเบียน หรือพนกังานฝ่ายปกครอง หรือ 
            ต  ารวจแห่งทอ้งท่ีท่ีตายหรือพบศพ หรือแห่งทอ้งท่ีท่ีจะพึงแจง้ไดใ้นโอกาสแรก  
          - แจง้ภายใน 24 ชัว่โมงนบัแต่เวลาตายหรือพบศพ  
          - ไม่แจง้ภายในก าหนด ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

การแจ้งตายเกนิก าหนดเวลา 
หมายถึง กรณีมีคนตายแลว้ไม่ไดม้าแจง้การตายภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด กรณีน้ีให้ผู ้

แจง้การตายยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งท่ีท่ีมีการตายหรือพบศพ โดย
ด าเนินการ ดงัน้ี 

1. เม่ือนายทะเบียน ได้รับค าร้องแลว้จะตรวจสอบค าร้องและเอกสารท่ีผูแ้จง้น าไปแสดง
แลว้ด าเนินการ 

เปรียบเทียบคดีความผดิตามท่ีกฎหมายก าหนด 
2. สอบสวน สาเหตุจากพยานบุคคล  เพื่อให้ทราบถึง วนัเดือนปีท่ีตาย สถานท่ีตาย และผูรู้้

เห็นเหตุการณ์ ตาย ตลอดจนสาเหตุท่ีไม่แจง้การตาย ภายในเวลาท่ีก าหนด 
3. รวบรวมหลกัฐานและพิจารณาเม่ือเห็นวา่เช่ือถือไดจ้ะสั่งอนุญาตใหรั้บแจง้ได ้

              - นายทะเบียนจะด าเนินคดีเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 1,000 บาท  
              - นายทะเบียนจะสอบสวนพยานบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณา รับแจง้ตายเกินก าหนด  

การแจ้งตายในการประสบอบัุติเหตุ  
        - ใหผู้ท่ี้ไปกบัผูต้าย หรือผูพ้ลศพ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายไปแจง้การตายต่อนายทะเบียน หรือพนกังาน 
          ฝ่ายปกครอง หรือต ารวจแห่งทอ้งท่ีท่ีตาย หรือพบศพก่อนหรือทอ้งท่ีท่ีจะพึงแจง้ไดใ้นโอกาสแรก 
          ภายใน 24 ชัว่โมงนบัแต่เวลาตาย หรือพบศพ เพื่อออกใบรับแจง้ไวเ้ป็นหลกัฐาน  
        - น าศพส่งสถาบนันิติเวชวทิยา โรงพยาบาลต ารวจเพื่อใหแ้พทยท์  าการตรวจพิสูจน์ศพถึงสาเหตุการตาย    
 

การแจ้งตายในต่างประเทศ  
         - กรณีคนไทยไปตายในต่างประเทศ ใหผู้รู้้เห็นการตายไปแจง้ตาย ณ สถานกงสุลไทยหรือสถานทูต 
           ไทย ณ ประเทศนั้น ๆ 
         - ในกรณีท่ีซ่ึงมีการตายไม่มีกงสุลไทยหรือสถานทูตไทยประจ าอยูใ่หใ้ชห้ลกัฐานการตายท่ีออกโดย  
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             รัฐบาลของ ประเทศนั้น ๆ ซ่ึงกระทรวงการต่างประเทศไดแ้ปลและรับรองวา่ถูกตอ้งเป็นหลกัฐาน  

             มรณบัตรได้ 
การเก็บ ฝัง เผา ท าลาย และยา้ยศพไปจากสถานท่ีหรือบา้นท่ีมีการตาย 

            เม่ือนายทะเบียนไดอ้อกบตัรให้กบัผูแ้จง้ไปแลว้ โดยไดก้รอกขอ้ความลงในช่องจดัการศพโดย เก็บ 
ฝังหรือเผา ณ สถานท่ีใดเม่ือใด ต่อมาตอ้งการจะเปล่ียนแปลงใหม่ให้ด าเนินการดงัน้ีหากจะจดัการศพผดิไป
จากท่ีไดเ้คยแจง้ไว ้โดยมิไดย้า้ยศพไปต่างทอ้งท่ี ใหผู้แ้จง้ด าเนินการดงัน้ี.  
              - ผูแ้จง้ตอ้งน ามรณบตัร ตอนท่ี 1 ไปแจง้ต่อนายทะเบียนผูรั้บแจง้ แห่งทอ้งท่ีท่ีศพนั้นตั้งอยู ่ 
              - นายทะเบียนผูรั้บแจง้จะสอบถามแลว้บนัทึกการเปล่ียนแปลงจากการเก็บ ฝังหรือเผา เป็นการเก็บ  
                ฝังหรือเผา ท่ีวดัใด เม่ือใดไวด้า้นล่างมรณบตัรตอนท่ี 1  
         หากจะท าการยา้ยศพเพื่อจะไปเก็บ หรือฝังในสถานท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใช่สถานท่ีเดิมท่ีแจง้ไวใ้นกรณีน้ี       

ต้องด าเนินการดังนี.้  
         - ผูแ้จง้ตอ้งน ามรณบตัรตอนท่ี 1 ไปแจง้ต่อนายทะเบียนผูรั้บแจง้แห่งทอ้งท่ีท่ีศพนั้นอยู ่ 
             - นายทะเบียนผูรั้บแจง้สอบถามแลว้บนัทึกการเปล่ียนแปลงการอนุญาตให ้เก็บฝังจากสถานท่ีใดไป               
                สถานท่ีใดเม่ือใด  
             - ผูแ้จง้ตอ้งน ามรณบตัร ตอนท่ี 1 ดงักล่าวไปแจง้ต่อนายทะเบียน ผูรั้บแจง้แห่งทอ้งท่ีท่ีจะยา้ยศพเขา้  
              ไปด าเนินการใหม่เพื่อใหน้าย ทะเบียนผูรั้บแจง้แห่งทอ้งท่ีใหม่ไดส้อบสวน และบนัทึกการอนุญาต  
             ไวด้า้นล่าง มรณบตัร ตอนท่ี 1 นั้น  
             - ถา้เป็นกรณีท่ีมีขอ้ความอนุญาตหลายคร้ังในฉบบัเดียวกนัใหถื้อขอ้ความอนุญาตคร้ังหลงัสุดเป็น 
              หลกั 

การขอแก้ไขรายการในมรณบัตร  
             - ใหย้ืน่ค  าร้องขอแกไ้ขต่อนายทะเบียนท่ีผูร้้องมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น 
ใบยืน่ค าร้องการแจง้ตาย 
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ตัวอย่างกรณศึีกษา 

                กรณีท่ี ๑  ผูอ้พยพหนีภยัจากการสู้รบในศูนยอ์พยพจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเสียชีวิตโดยไม่ทราบ
สาเหตุโดยแพทยผ์ูต้รวจลงความเห็นวา่เสียชีวิตจากโรคหวัใจลม้เหลว กรณีดงักล่าวจะสามารถแจง้การตาย
และขอ มรณบตัรไดห้รือไม่เพราะผูอ้พยพไม่มีหลกัฐานทะเบียนราษฎร  หรือตอ้งออกเอกสารประเภทใด
เพื่อเป็นหลกัฐานการตาย 
                แนวการวินิจฉัย  พื้นท่ีศูนยอ์พยพฯ เป็นดินแดนของประเทศไทย ส่วนผูอ้พยพยอ่มมีสถานะเป็น
คนต่างดา้วท่ีเขา้มาในประเทศไทยโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง ฉะนั้นเม่ือมีคนต่าง
ด้าวเสียชีวิตในประเทศไทย การแจง้การตายจึงตอ้งปฏิบติัตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๒๑ ประกอบกบักฎกระทรวงก าหนดให้คนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยปฏิบติัเก่ียวกบัการทะเบียนราษฎร
และก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ้ ๓ นายทะเบียนผูรั้บแจง้จึงสามารถรับแจง้การตายและออก
มรณบตัรใหแ้ก่ผูแ้จง้การตายได ้
                ส าหรับการปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ถา้ผูต้ายเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีอยู่ในศูนย์
อพยพแพทยผ์ูรั้กษาพยาบาลก่อนตายจะตอ้งออกหลกัฐานหนงัสือรับรองการตายตามแบบ ท.ร.๔/๑ จากนั้น
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหรือหัวหน้าสถานพยาบาลในฐานะเจา้บา้นหรือผูพ้บศพจะตอ้งเป็นผูแ้จง้การตาย 
แต่ถา้การเสียชีวิตไม่ไดเ้กิดข้ึนในสถานพยาบาลก็ไม่ตอ้งมีขั้นตอนการออกหนงัสือรับรองการตาย ส่วนผูมี้
หน้าท่ีแจง้การตายไดแ้ก่ผูพ้บศพ โดยผูมี้หน้าท่ีแจง้สามารถแจง้การตายกบัปลดัอ าเภอซ่ึงรับผิดชอบศูนย์
อพยพในฐานะไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นผูช่้วยนายทะเบียนอ าเภอ ส าหรับประเด็นท่ีวา่ผูต้ายไม่มีหลกัฐานทะเบียน
ราษฎร  ไม่มีเลขประจ าตวัประชาชน ๑๓ หลกั มีแต่เลขประจ าตวัท่ีศูนยอ์พยพจดัท าให้นั้น ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการ  แจง้การตายและการออกมรณบตัร ทั้งน้ีเพราะระบบปฏิบติังานในการรับแจง้การตายและการออก
มรณบตัรสามารถด าเนินการไดโ้ดยการบนัทึกรายการลงในมรณบตัรจะบนัทึกเฉพาะรายการท่ีทราบเท่านั้น 
ส าหรับแบบพิมพม์รณบตัรท่ีจะออกใหก้บัผูอ้พยพ ไดแ้ก่ ท.ร.๐๕๑ 
                กรณีท่ี ๒  เหตุการเสียชีวิตของชาวพม่าหลบหนีเขา้เมืองในรถบรรทุกปลาท่ีถูกดดัแปลงเพื่อการ
น าเขา้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จ าเป็นตอ้งใช้หลกัฐานการตายเพื่อแจง้ไปยงัประเทศตน้ทางและการ
ขอรับเงินช่วยเหลือจากองคก์รพฒันาเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
บนัทึกน้ีเขียนท่ี GotoKnow โดย Venus Seesuk 
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๖.การย้ายทีอ่ยู่ 
การแจ้งย้ายเข้า 
หลกัเกณฑ์ 
เม่ือมีผูย้า้ยท่ีอยู่เขา้อยู่ในบา้น ให้เจา้บา้นแจง้การยา้ยเขา้ภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ียา้ยเขา้ อยู่ใน

บา้น หากไม่ปฏิบติัตามตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 

เอกสารทีใ่ช้ในการติดต่อ 
    1. ส าเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัเจา้บา้น) 
    2. บตัรประจ าตวัประชาชนของเจา้บา้น 
    3. หนงัสือมอบหมายจากเจา้บา้น (กรณีผูแ้จง้ยา้ยไม่ใช่เจา้บา้น) 
    4. บตัรประจ าตวัประชาชนของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากเจา้บา้น 
    5. ใบแจง้การยา้ยท่ีอยู ่(ท.ร. 6) ตอนท่ี 1 และ 2 ซ่ึงเจา้บา้นลงนามยนิยอมใหย้า้ยเขา้แลว้ 

ขั้นตอนในการติดต่อ 
    1. ยืน่เอกสาร และหลกัฐานต่อนายทะเบียนแห่งทอ้งท่ีท่ีจะยา้ยเขา้ 
    2. นายทะเบียนตรวจสอบหลกัฐาน และรายการใบแจง้การยา้ยท่ีอยูแ่ละเพิ่มช่ือในทะเบียนบา้น และส าเนา
ทะเบียนบา้น (ฉบบัเจา้บา้น) โดยตรวจสอบรายการให้ถูกตอ้งตรงกนั แล้วมอบส าเนาทะเบียนบา้นและ 
หลกัฐานคืนใหผู้แ้จง้ 

การแจ้งย้ายออก  
หลกัเกณฑ ์
เม่ือผูอ้ยูใ่นบา้นยา้ยท่ีอยูจ่ากบา้น ให้เจา้บา้นแจง้การยา้ยออกภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีผูอ้ยูใ่นบา้นยา้ยออก 
หากไม่ปฏิบติัตามตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 
เอกสารท่ีใชใ้นการติดต่อ 
    1. ส าเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัเจา้บา้น) 
    2. บตัรประจ าตวัประชาชนของเจา้บา้น 
    3. หนงัสือมอบหมายจากเจา้บา้น (กรณีผูแ้จง้ยา้ยไม่ใช่เจา้บา้น) 
    4. บตัรประจ าตวัประชาชนของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากเจา้บา้น (กรณีมอบหมาย) 
    5. บตัรประจ าตวัประชาชนของผูย้า้ยท่ีอยูก่รณีแจง้ยา้ยท่ีอยูข่องตนเอง 
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ขั้นตอนการติดต่อ 

    1. ยื่นเอกสารและหลกัฐานต่อนายทะเบียนทอ้งท่ีท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น (ถึงแมว้่าเจา้บา้นไม่สามารถ
ไปแจง้ ยา้ยออกใหไ้ด ้ผูท่ี้ยา้ยอยูส่ามารถขอท าหนา้ท่ีเจา้บา้นเพื่อยา้ยช่ือตนเองออกได)้ 
    2. นายทะเบียนตรวจสอบหลกัฐาน และรายการบุคคลท่ีจะย้ายออกลงรายการในใบแจง้การยา้ยท่ีอยู ่และ
จ าหน่าย รายการบุคคลท่ียา้ยออกในทะเบียนบา้นและส าเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัเจา้บา้น) โดยจะประทบัค า
วา่ "ยา้ย" สีน ้าเงินไวห้นา้รายการ ฯ และระบุวา่ยา้ยไปท่ีใด 
    3. นายทะเบียนมอบหลกัฐานการแจง้คืนผูแ้จง้ พร้อมทั้งใบแจง้ยา้ยท่ีอยูต่อนท่ี 1 และ 2 เพื่อน าไปแจง้ยา้ย
เขา้ต่อไป 

การแจ้งย้ายปลายทาง         
หลกัเกณฑ์ 

    การแจง้การยา้ยท่ีอยูป่ลายทาง หมายความวา่ การแจง้การยา้ยท่ีอยูโ่ดยผูข้อแจง้ยา้ย สามารถไปขอแจง้ยา้ย
ออก และขอแจง้ยา้ยเขา้ต่อนายทะเบียนผูรั้บแจง้แห่งทอ้งท่ีท่ีไปอยูใ่หม่ โดยไม่ตอ้ง เดินทางกลบัไปขอแจง้
ยา้ยออก ณ ส านกัทะเบียนเดิมท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นจากทะเบียนบา้น 

เอกสารทีใ่ช้ในการติดต่อ 
    1. ส าเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัเจา้บา้น) ของบา้นท่ีจะยา้ยเขา้ 
    2. บตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้จง้ยา้ย หรือบตัรประจ าตวัตามกฎหมายอ่ืนพร้อมส าเนา บตัรท่ีลงช่ือ
เจา้ของบตัร ก ากบัไว ้
    3. เจา้บา้นท่ีจะยา้ยเขา้อยูใ่หม่ 
    4. บตัรประจ าตวัประชาชนของเจา้บา้นท่ีจะยา้ยเขา้อยูใ่หม่ 
    5. หนงัสือยินยอมให้แจง้ยา้ยเขา้ของเจา้บา้นท่ีจะเขา้อยู่ใหม่ (กรณีเจา้บา้นไม่สามารถไป ด าเนินการแจง้
ยา้ยได)้ 
    6. หนงัสือมอบหมายจากผูย้า้ยท่ีอยู ่บตัร ฯ พร้อมดว้ยส าเนาบตัร ฯ ท่ีลงช่ือเจา้ของบตัรก ากบัไว ้ทั้งผูม้อบ
และผูรั้บมอบ (กรณีผูแ้จง้ยา้ยท่ีอยู่มอบผูอ่ื้นมาด าเนินการแทน ผูรั้บมอบหมาย 1 คน ควรด าเนินการแทนผู ้
ประสงค ์จะแจง้ยา้ยท่ีอยูป่ลายทางไดไ้ม่เกิน 3 คน และ ทั้ง 2 ฝ่ายควรเป็นผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ กนัไม่
วา่จะเป็นญาติ คนรู้จกั ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือผูท่ี้มีนิติสัมพนัธ์) 

การขอเพิม่ช่ือและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน 
               - สอบสวนผูร้้อง 
             - สอบสวนเจา้ของบา้น และบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ 
            - หลกัฐานอ่ืน เช่น สูติบตัร ใบแจง้การยา้ยท่ีอยู ่ใบสุทธิ หรือใบ ส.ด. ระยะเวลาใหบ้ริการ 15 วนั  

การจ าหน่ายช่ือและรายการบุคคลภายนอกออกจากทะเบียนบ้าน 
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 กรณีมีช่ือในทะเบียนบา้นเกินกวา่ 1 แห่ง โดยมีหลกัฐานดงัน้ี  
              - ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น 
              - ใหเ้จา้บา้นหรือคนท่ีมีช่ือซ้าํ มายนืยนัท่ีแน่นอนเพียงแห่งเดียว  
              - ทะเบียนบา้นท่ีมีช่ือซ้าํกรณีท่ีปรากฏแน่ชดัวา่บุคคลในทะเบียนบา้นไดต้ายไปแลว้แต่ยงัไม่ได ้                        
                จ  าหน่ายช่ือในทะเบียนบา้น โดยมีหลกัฐานดงัน้ี 
              - ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น  
              - สอบสวนเจา้บา้น และบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ  
              - หลกัฐานอ่ืนๆเช่นใบมรณะบตัร หนงัสือรับรอง การตาย ใบรับแจง้การตายใหบ้ริการ10นาที  

การแจ้งการปลูกบ้านใหม่ การแจ้งการปลูกบ้านใหม่ 
   - ตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อสร้างกบักองช่างเทศบาลต าบลอุโมงค ์
             - ตอ้งแจง้เลขท่ีบา้นต่อนายทะเบียนภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีปลูกบา้นเสร็จ หลกัฐาน 
             - แบบตรวจสอบอาคารเพื่อออกหมายเลขบา้น จากกองช่างเทศบาลต าบลอุโมงค ์ 
             - บตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้จง้ พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
             - ส าเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  
             - หนงัสืออนุญาตปลูกสร้างอาคารเทศบาลต าบลอุโมงค์ 
             - หนงัสือยนิยอมใหป้ลูกสร้างอาคาร เทศบาลต าบลอุโมงคเ์ลขท่ีมิใช่ผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิใน      
                 ท่ีดินปลูกสร้าง 
             - หนงัสือมอบอ านาจ ( กรณีมอบอ านาจ )ระยะเวลาใหบ้ริการ 4 นาที 

 การแจ้งร้ือถอนหมายเลขประจ าบ้านโดยมหีลกัฐานดังนี ้ 
              - ตอ้งแจง้ต่อนายทะเบียนผูรั้บแจง้ภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีร้ือบา้นเสร็จ หลกัฐาน  
              - ใบอนุญาตร้ือถอนอาคาร - ผงับริเวณร้ือถอนอาคาร  
              - ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้นของผูแ้จง้และฉบบัท่ีร้ือถอน 
              - บตัรประจ าตวัผูแ้จง้ พร้อมส าเนา ระยะเวลาใหบ้ริการ 4 นาที  

การขอตรวจคัดและรับรองส าเนารายการทะเบียนบ้านและราษฎร  
        ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หมายถึง ผูมี้ส่วนได้เสียจะขอตรวจหรือให้นายทะเบียนคดัและรับรอง ส าเนารายการ 
เอกสารทะเบียนราษฎร 
            - เจา้บา้น 
            - ผูมี้รายช่ือ และรายการปรากฏในเอกสาร ท่ีจะขอตรวจหรือคดัและรับรองส าเนบุคคลหรือนิติ   
              บุคคลใดท่ีมีส่วนได้เสียเก่ียวกับเอกสารทะเบียนราษฎรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  ระยะเวลา
ใหบ้ริการ 4 นาที 
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๗.การแก้ไขเปลีย่นแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร 
  เอกสารการทะเบียนราษฎร ไดแ้ก่ ทะเบียนบา้นและส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น สูติบตัร และ
ทะเบียนคนเกิด มรณะบตัร และทะเบียนคนตาย ใบแจง้การยา้ยท่ีอยู ่
            เอกสารการทะเบียนราษฎรท่ีนายทะเบียนมอบให้ประชาชนเก็บรักษาและใชเ้ป็นหลกัฐาน คือ สูติ
บตัร มรณะบตัร ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น 

หลกัเกณฑ์ 
          เอกสารการทะเบียนราษฎร ท่ีนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากนายทะเบียน จดัท า
ข้ึนหากจ าเป็น ตอ้งมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหม่ จะเป็นเพราะเขียนผิดหรือผิดพลาดเพราะเหตุอ่ืนใดก็ตาม 
จะลบ ขูด หรือท าดว้ย ประการใด ๆ ให้เลือนหายไปไม่ได ้แต่ให้ใช้วิธีขีดฆ่าค าหรือขอ้ความเดิม แลว้เขียน
ค าหรือขอ้ความท่ีถูกตอ้งแทน ดว้ยหมึกสีแดง พร้อมทั้งลงช่ือนายทะเบียนและวนัเดือนปี ก ากบัไว ้

การแก้ไขเปลีย่นแปลงรายการ ม ี3 กรณี 
         1. กรณีท่ีมีเอกสารราชการมาแสดง ไม่วา่เอกสารนั้นจะจดัท าก่อนหรือหลงัการจดัท า ทะเบียนราษฎร 
เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนบ้านฉบบัปี พ.ศ. 2499 , พ.ศ. 2515 หรือ ฉบับปี พ.ศ. 2526 หรือ
ใบส าคญั การเปล่ียนช่ือตวั หรือช่ือสกุลหรือหลกัฐานการสมรส หรือการหยา่ เป็นตน้ 
          2. กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง 
          3. กรณีแกไ้ขรายการสัญชาติผูมี้หน้าท่ีแจง้ ไดแ้ก่ เจา้บา้น บิดามารดา ผูไ้ดรั้บมอบหมายจากเจา้บา้น
หรือผูท่ี้เป็น เจา้ของประวติั 

สถานทีย่ื่นค าร้องขอแก้ไขรายการ 

         1. การแกไ้ขรายการในทะเบียนบา้น ส าเนาทะเบียนบา้น สูติบตัร และมรณะบตัร ให้ยืน่ค  าร้องท่ีส านกั
ทะเบียน อ าเภอหรือส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินแห่งทอ้งท่ีท่ีผูน้ั้นมีช่ือในทะเบียนบา้น 
         2. การแกไ้ขรายการในทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย และใบแจง้การยา้ยท่ีอยู ่ให้ยื่นค าร้องท่ีส านกั
ทะเบียน ทอ้งท่ีท่ีจดัท าทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนตาย หรือใบแจง้การยา้ยท่ีอยู ่

เอกสารทีใ่ช้ในการติดต่อ 
    กรณีท่ีมีเอกสารราชการมาแสดง 
       1. เอกสารราชการท่ีมาแสดงประกอบหลกัฐานในการแกไ้ขรายการ 
       2. บตัรประจ าตวัผูแ้จง้ (เจา้บา้นหรือเจา้ของประวติัหรือบิดามารดา) 
       3. ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น 
       4. สูติบตัร หรือ มรณะบตัร 
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 ขั้นตอนในการติดต่อ 

      1. ผูแ้จง้ยืน่เอกสารและหลกัฐานต่อนายทะเบียนทอ้งท่ีท่ีมีช่ือในทะเบียนบา้น  
      2. นายทะเบียนตรวจสอบหลกัฐานเห็นวา่เอกสารเช่ือถือได ้แกไ้ขเปล่ียนแปลงรายการใน เอกสาร การ
ทะเบียนราษฎรให้ตรงกบัหลกัฐาน แลว้มอบส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น สูติบตัร หรือมรณะบัตร คืนผู ้
แจง้ 

กรณไีม่มีเอกสารราชการมาแสดง 
ขั้นตอนในการติดต่อ 
      1. ผูร้้องยืน่ค  าร้องพร้อมหลกัฐานบตัรประจ าตวัประชาชน 
      2. ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น 
      3. พยานบุคคลและบตัรประจ าตวัประชาชน 
      4. พยานหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีมี 
      5. นายทะเบียนสอบสวนพยานหลกัฐานและพยานบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ แลว้รวบรวมเสนอ นายอ าเภอ
พร้อมดว้ย ความเห็นเม่ือ  นายอ าเภอเห็นวา่พยานหลกัฐานดงักล่าวเช่ือถือได ้นายอ าเภอจะอนุมติั แลว้สั่ง
นายทะเบียนใหแ้กไ้ข เปล่ียนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรให้ 

ขั้นตอนการขอแก้ทะเบียนราษฎร 
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   อ้างองิ 

             http://203.155.220.230/m.info/bmaservice/02/2_09.html 
  http://office.bangkok.go.th/thaicare/pre_hanrat.htm 

http://www.dopa.go.th/index.php/2012-06-16-12-35-04/94-2012-05-30-04-21-36 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://203.155.220.230/m.info/bmaservice/02/2_09.html
http://office.bangkok.go.th/thaicare/pre_hanrat.htm
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