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รายงาน
เรื่ อง กฎหมายเกีย่ วกับทะเบียนราษฎรLOW0102
จัดทาโดย
นาย จิรายุทธ ดวงแก้ ว
รหัสนักศึกษา 571705038
นาย จิตกร นิติสิทธิ์
รหัสนักศึกษา 571772029
นาย ณัฐดนัย หัวนา
รหัสนักศึกษา 571772050
นาย ธวัชชัย เมฆบังวัน
รหัสนักศึกษา 571772071
นาย ศิริเทพ แซ่ เจียง
รหัสนักศึกษา 571772151
นาย นภสิ นธ์ บัวเรื อง
รหัสนักศึกษา 571772080
นาย เสฎฐวุฒิ ปัญญาบุญ รหัสนักศึกษา 571772177
นาย อนุชา ราชคม
รหัสนักศึกษา 571772180
นาย สงกรานต์ บุญสอน
รหัสนักศึกษา 571772069
เสนอ
อาจารย์ สุ รชัย อุฬารวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภาคเรียนที่ 3 ปี การศึกษา 2557
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คานา
รายงานฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชา LOW0102 กฎหมายในชีวิตประจาวัน เนื้ อหาภายในรายงาน
ฉบับนี้ ประกอบด้วย เรื่ องกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร เช่น การเกิด การตาย การย้ายที่อยู่ มาบรรยายถึง
ขั้นตอนการปฏิ บ ตั ิ ตวั เมื่ อเกิ ดเหตุ ก ารณ์ เช่ นนั้นเพื่อเป็ นประโยชน์ในการดาเนิ นชี วิตของบุ คคลผูท้ ี่ ส นใจ
ผูจ้ ดั ท าหวัง เป้ น อย่างยิ่งว่า รายงานฉบับ นี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่ อผู อ้ ่ าน หากรายงานฉบับ นี้ มี ข ้อ ผิด พลาด
ประการใด ผูจ้ ดั ทาขออภัยไว้ ณ ที่น้ ี
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สารบัญ
๑.กฎหมายทะเบียนราษฎร์
๒.การแจ้งเกิด
๓.งานทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชน
๔.การเปลี่ยนชื่อ
๕.การแจ้งตาย
๖.การย้ายที่อยู่
๗.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร

หน้า
๔
๔-๘
๙-๑๓
๑๔-๑๖
๑๗-๒๐
๒๑-๒๓
๒๔-๒๖
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๑.กฎหมายทะเบียนราษฎร์
กฎหมายเกี่ ยวกับทะเบี ยนราษฎรได้กาหนดระเบี ยบปฏิ บตั ิ ในการแจ้งเกิ ด การแจ้งตาย การย้ายที่อยู่
การจัดทาทะเบียนคนและทะเบียนบ้านพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เป็ นกฎหมายสาคัญที่
กาหนดระเบี ยบปฏิ บตั ิ การแจ้งเกิ ด การแจ้งตาย การย้ายที่อยู่ การจัดทาทะเบียนคนและทะเบียนบ้าน เป็ น
กฎหมายที่ใกล้ตวั เกี่ยวข้องกับตนเองและสังคมเป็ นอย่างมาก เมื่อคนเกิดมาจะต้องทาอย่างไร เป็ นหน้าที่ของ
ใครที่ จะแจ้งเกิ ด ไปแจ้งที่ ไหน หรื อเมื่ อมี คนตายผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องจะต้องปฏิ บตั ิ อย่างไร เมื่ อต้องการย้ายที่ อยู่
จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างไร

๒.การแจ้ งเกิด
กรณี เด็กเกิดในโรงพยาบาล สถานีอนามัยหรื อสถานพยาบาลเด็กที่เกิดในโรงพยาบาล สถานีอนามัย
หรื อสถานพยาบาลต่างๆ ผูท้ าคลอดจะต้องออกหนังสื อรับรองการเกิด (ท.ร. ๑/๑) ให้ไว้เป็ นหลักฐาน เพื่อใช้
ในการแจ้งเกิด โดยผูท้ ี่มีหน้าที่แจ้งการเกิดของเด็กนั้น ได้แก่
1. หัวหน้าของโรงพยาบาล สถานีอนามัยหรื อสถานพยาบาลนั้น ซึ่ งอยูใ่ นฐานะเจ้าบ้าน แล้วแต่กรณี
2. บิดาของเด็กทีเกิด
3. มารดาของเด็กที่เกิด
ระยะเวลาในการไปแจ้งเกิด
ต้องไปทาการแจ้งเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่เด็กเกิด

สถานทีแ่ จ้ งเกิด
– ถ้าโรงพยาบาล สถานีอนามัย หรื อสถานพยาบาลที่เด็กเกิดนั้นตั้งอยูใ่ นเขตเทศบาล ให้แจ้งการเกิดที่งาน
ทะเบียนในเขตเทศบาลนั้น
– ถ้าโรงพยาบาล สถานีอนามัยตั้งอยูน่ อกเขตเทศบาล ให้ไปแจ้งการเกิดที่สานักงานทะเบียน ณ ที่วา่ การ
อาเภอที่ต้ งั อยูใ่ นเขตท้องที่น้ นั

หลักฐานทีต่ ้ องนาแสดงด้ วย
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผูท้ ี่ไปแจ้งเกิด
2. หนังสื อรับรองการเกิด (ท.ร. ๑/๑) ที่โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรื อสถานพยาบาลที่เด็กเกิดออกให้
3. สาเนาทะเบียนบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็กเข้าไปอยู่

กรณีเด็กเกิดนอกสถานพยาบาล
กรณี เด็กเกิดในบ้าน เช่น บ้านของบิดา มารดา ญาติพี่นอ้ ง ฯลฯ บุคคลผูท้ ี่มีหน้าที่แจ้งการเกิดของเด็ก คือ เจ้า
บ้านของบ้านที่เด็กเกิดนั้นบิดาของเด็กที่เกิดมารดาของเด็กที่เกิด
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ระยะเวลาในการแจ้งเกิดภายใน15วันนับแต่เด็กเกิดโดยมีข้ นั ตอนการดาเนิ นการดังต่อไปนี้ถา้ บ้านที่
เด็กเกิ ด อยูใ่ นเขตท้องที่ของที่ว่าการอาเภอ ให้แจ้งต่อผูใ้ หญ่บา้ นของหมู่บา้ นที่ เด็กเกิ ด โดยผูใ้ หญ่บา้ นใน
ฐานะนายทะเบี ยนผูร้ ั บแจ้งประจาหมู่บ ้านจะรับ แจ้งการเกิ ด และออกหลักฐานใบรับแจ้งการเกิ ด (ท.ร ๑
ตอนหน้า) ให้เป็ นหลักฐานเมื่อได้รับใบแจ้งการเกิ ดแล้วเจ้าบ้านบิดาหรื อมารดาของเด็กที่เกิ ดแล้วแต่กรณี
จะต้องหลักฐานดังกล่ าวไปแจ้งต่ อนายทะเบี ยนเพื่ อขอให้ออกใบเกิ ด หรื อใบสู ติบ ตั รได้ หรื อหากผูแ้ จ้ง
สะดวกที่จะไปแจ้งการเกิดของเด็กที่งานทะเบียน ณ ที่วา่ การอาเภอ โดยยังไม่ได้แจ้งการเกิดกับผูใ้ หญ่บา้ นก็
สามารถแจ้งการเกิดได้เช่นกัน
ถ้าบ้านที่ เด็ กเกิ ดอยู่ในเขตท้องที่ เทศบาล ให้ ผูแ้ จ้งไปแจ้งการเกิ ดของเด็ ก ที่ งานทะเบี ยนในเขต
เทศบาลที่เด็กเกิดนั้น ซึ่ งกรณี น้ ีจะไม่มีหลักฐานใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร ๑ ตอนหน้า)

หลักฐานทีต่ ้ องนาไปแสดง
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผูแ้ จ้งการเกิด
2. ใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร ๑ ตอนหน้า) ที่ผใู ้ หญ่บา้ นออกให้ (ถ้ามี)
3. สาเนาทะเบียนบ้านที่จะเพิม่ ชื่อเด็กเข้าไป
4. พยานบุคคลที่รู้เห็นการเกิดของเด็ก เช่น หมอตาแย เพื่อนบ้าน เป็ นต้น

กรณีเด็กเกิดนอกบ้ าน เช่น บนรถโดยสาร ที่ศาลาข้างทาง บนรถแท็กซี่ เป็ นต้น ผูท้ ี่มีหน้าที่แจ้ง
การเกิดของเด็ก คือ
1.บิดาของเด็กที่เกิด
2. มารดาของเด็กที่เกิด
การแจ้งการเกิดในกรณี น้ ี จะต้องแจ้งภายในกาหนด 15 วัน นับแต่วนั ที่เด็กเกิดเช่นกัน แต่ถา้ หากมีเหตุจาเป็ น
อื่นๆ ทาให้ไม่สามารถไปแจ้งการเกิดได้ภายในกาหนด ก็สามารถขยายเวลาการแจ้งเกิดได้ไม่เกิน 30 วัน นับ
แต่วนั ที่เด็กเกิด โดยวิธีการแจ้งการเกิดและหลักฐานที่จะต้องนาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่น้ นั ก็ปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกันกับกรณี เด็กเกิดในบ้าน

ข้ อควรรู้
1. หนังสื อรั บ รองการเกิ ด (ท.ร. ๑/๑) ที่ โรงพยาบาลออกนั้น รวมทั้งใบรั บ แจ้งเกิ ด (ท.ร. ๑ ส่ วนหน้า) ที่
ผูใ้ หญ่บา้ นออกให้น้ นั ไม่ใช่ใบเกิดหรื อใบสู ติบตั ร
2. เด็กที่เกิดในประเทศไทยไม่วา่ จะเป็ นบุตรของคนไทย หรื อคนต่างด้าว สามารถจะไปแจ้งเกิดและมีสิทธิ
จะได้รับหลักฐานการเกิด ด้วยเช่นกัน
3. การรับแจ้งการเกิด และการออกใบสู ติบตั ร หรื อใบเกิด ไม่ตอ้ งเสี ยค่ะรรมเนียมแต่อย่างใด
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4. การไม่ไปแจ้งเกิดของเด็กภายในกาหนด 15 วัน นับแต่วนั ที่เด็กเกิด เป้ นความผิดตามกาหมาย มีโทษปรับ
ไม่เกิน 1,000 บาท
5. ในการแจ้งการเกิ ดของเด็ก จะต้องแจ้งชื่ อเด็กไปในคราวเดี ยวกันด้วย เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จดบันทึกลงไป
ในใบสู ติบตั รหรื อใบเกิดนั้น

การแจ้ งเกิดเกินกาหนดเวลา
กรณี ที่ไม่ได้แจ้งการเกิ ดภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ เกิ ด เจ้าบ้านที่ เด็กเกิ ด หรื อบิ ดามารดาของเด็ก
สามารถไปแจ้งการเกิ ดเกิ นก าหนดได้ โดยอาจจะต้องเสี ยค่ าปรั บ ในความผิดฐานไม่ แจ้งการเกิ ดภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด

สถานทีแ่ จ้ งเกิด
– ถ้าเด็กเกิดในเขตท้องที่ของเทศบาล ก็ให้ไปแจ้งการเกิดที่งานทะเบียนในเขตเทศบาลนั้น
– ถ้าเด็กเกิดในนอกเขตเทศบาล ก็ให้ไปแจ้งการเกิดได้ที่งานทะเบียน ณ ที่วา่ การอาเภอในท้องที่ที่เด็กเกิด

หลักฐานทีต่ ้ องนาไปแสดง
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผุแ้ จ้ง
2. บัตรประจาตัวของบิดามารดาของเด็กที่แจ้งเกิด (ถ้ามี)
3. สาเนาทะเบียนบ้านที่จะเพิม่ ชื่อเด็กเข้าไปอยู่
4. พยานบุคคลที่รู้เห็นการเกิดของเด็ก เช่น หมอตาแย เพื่อนบ้าน เป็ นต้น
5. เอกสารอื่นๆ เพื่อ ประกอบการพิจารณารับแจ้ง เช่น หนังสื อรับรองการเกิด (ถ้ามี) สาเนาทะเบียนนักเรี ยน
เป็ นต้น

การแจ้ งเกิดกรณีเด็กทีบ่ ิดามารดาทอดทิง้
เมื่อมีผพู ้ บเห็นเด็กแรกเกิด หรื อเด็กเล็กที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี ถูกทอดทิ้ง ผูท้ ี่พบเห็นเด็กจะต้องแจ้งการพบเด็ก
นั้น พร้อมทั้งนาตัวเด็กไปส่ งต่อพนักงานฝ่ ายปกครอง (กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ปลัดอาเภอ) เจ้าหน้าที่ตารวจ หรื อ
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (เจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์) เพื่อทา
หลักฐานการรับตัวเด็ก และดาเนินการแจ้งการเกิดให้กบั เด็กตามที่กฎหมายกาหนด

การแจ้ งเกิดสาหรับเด็กที่เกิดต่ างประเทศ
บุตรของบุคคลสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ สามารถไปแจ้งการเกิดได้ที่สถานทูตไทยหรื อสถานกงสุ ล
ไทย ที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศนั้นๆ ได้

การแจ้ งเกิด ถึงแม้ บิดามารดามิได้ จดทะเบียนสมรสกัน มารดา ก็มสี ิ ทธิและหน้ าทีใ่ นการ
แจ้ งเกิดบุตร
1. เอกสารของบิดาและมารดาสั ญชาติไทย
1. คาร้องขอจดทะเบียนคนเกิด
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2. บันทึกคาให้การของมารดา
3. หนังสื อเดินทางฉบับจริ ง พร้อมสาเนา 1 ชุด
4. บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริ ง หรื อบัตรเหลืองติดรู ปถ่าย หรื อหนังสื อรับรองบุคคลติดรู ปถ่าย หรื อ ใบ
ต้นขั้วคาร้องขอมีบตั รประชาชน มีตรารับรองจากที่วา่ การอาเภอ หรื อเอกสารรับรองบุคคลออกโดยกรมการ
ปกครอง พร้อมสาเนาด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด
5. ทะเบี ยนบ้านไทยตัวจริ ง หรื อฉบับที่มีตรารับรองจากที่ ว่าการอาเภอ หรื อแบบรับรองรายการทะเบียน
ราษฎร์ฉบับจริ ง พร้อมสาเนา 1 ชุด
6. รู ปถ่ายสี 1 รู ป (ถ่ายร่ วมกัน 3 คน บิดา มารดา และบุตร หรื อรู ปถ่าย 2 คนคือมารดากับบุตรในกรณี ที่ไม่มี
บิดา) ไม่จากัดขนาดแต่ควรเห็นหน้าชัดเจน
7. ทะเบียนสมรสไทย พร้อมสาเนา 1 ชุด หากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน
8. ใบรับรองบุตร กรณี บิดารับรองบุตร พร้อมสาเนา 1 ชุด

2. เอกสารประจาตัวบุตร
ต้นฉบับใบรับรองเกิ ดออกโดยโรงพยาบาลท้องถิ่ น และเอกสารจากทางจังหวัดหรื ออาเภอรับรองการเกิ ด
ของบุ ค คลดังกล่ าว พร้ อมส าเนา 1 ชุ ด โดยนาเอกสารดังกล่ าวต้องได้รับการแปลเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อ
ภาษาไทยและได้รับ การรั บ รองลายมื อชื อ่ของเจ้าหน้าที่ ที่ออกเอกสารจาก กรมการกงสุ ล กระทรวงการ
ต่างประเทศเวียดนามก่อน

3. เอกสารของบิดาหรื อมารดาซึ่งเป็ นคนเวียดนามหรื อชาติอื่นๆ
หนังสื อเดินทาง หรื อใบขับขี่รถยนต์ พร้อมสาเนา 1 ชุด
กาหนดเสร็ จ ประมาณ 1 ชัว่ โมง
หมายเหตุ

กรณีบิดามารดาจดทะเบียนสมรส
1. บุตรมีสิทธิ ใช้นามสกุลบิดา หากประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลมารดา ทั้งบิดาและมารดาต้องทาหนังสื อให้
ถ้อยคายืนยัน
2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถดาเนินการในกรณี ที่บิดามารดาประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของบุคคล
อื่นที่มิใช่นามสกุลของบิดามารดา

กรณีบิดามารดาไม่ ได้ จดทะเบียนสมรส
1. เด็กเป็ นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาและมีสิทธิใช้นามสกุลของมารดา
2. หากประสงค์ให้เด็ก ใช้น ามสกุ ล บิ ดา บิ ดาและมารดาต้องท าหนังสื อให้ถ้อยค าให้บุ ตรนอกสมรสใช้
นามสกุลบิดา

การเพิม่ ชื่ อบุตรในทะเบียนบ้ านไทย
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1. ควรทาหนังสื อเดินทางไทยให้บุตรที่สถานเอกอัครราชทูตหรื อสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และเพิ่ม
ชื่ อบุตรเข้าในทะเบียนบ้านไทย หากไม่ทาการเพิ่มชื่ อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทย บุตรจะเสี ยสิ ทธิ ในประเทศ
ไทย เช่น บุตรอาจจะไม่สามารถเข้าโรงเรี ยนในประเทศไทยได้
2.สถานเอกอัครราชทู ตฯ และสถานกงสุ ล ใหญ่ ฯ ไม่ ส ามารถแจ้ง ที่ ว่าการอาเภอไทยเพื่ อเพิ่ ม ชื่ อเด็ กเข้า
ทะเบียนบ้านไทยให้ได้ ท่านต้องไปแจ้งที่วา่ การอาเภอไทย ซึ่ งโดยทัว่ ไปต้องไปติดต่อด้วยตนเอง เนื่ องจาก
ต้องแสดงหนังสื อเดินทางไทยของเด็กที่ได้รับการประทับตราเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไทย
ไปแสดง อย่างไรก็ตาม ควรสอบถามจากที่วา่ การอาเภอ/เขตโดยตรง

สั ญชาติ
แนวทางการพิจารณาได้สัญชาติไทยกรณี บุคคลเกิดนอกราชอาณาจักร
สัญชาติบิดา สัญชาติมารดา สถานภาพการสมรส สัญชาติบุตร
ไทย ไทย จด
ไทย
ไทย ไทย ไม่จด ไทย
ไทย อื่นๆ จด
ไทย
ไทย อื่นๆ ไม่จด ไทย (ม.7 (1) หากพิสูจน์ได้ตาม ม. 7 วรรคสอง)
อื่นๆ ไทย จด
ไทย
อื่นๆ ไทย ไม่จด ไทย
เด็กสามารถถือสองสัญชาติได้จนถึงอายุ 20 ปี
หลังจาก จะเป็ นหน้าที่ของเด็กที่จะต้องเลือกถือสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง ในกรณี ที่สละสัญชาติไทย จะต้องยื่น
คาร้องขอสละสัญชาติไทยด้วย หากอายุยงั ไม่ถึง 20 ปี ยังไม่สามารถยื่นคาร้องขอสละสัญชาติได้ ทั้งนี้ บิดา
หรื อมารดาไม่สามารถยื่นขอสละสัญชาติแทนบุตรได้ เนื่ องจากการสละสัญชาติเป็ นเรื่ องเฉพาะตัว ผูอ้ ื่นจึง
ไม่อาจยื่นคาร้องขอสละสัญชาติแทนได้ อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายจีนไม่อนุ ญาตให้มีการถือสองสัญชาติ
ควรหารื อกับหน่วยงานในท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
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๓.งานทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชน
บัตรประจาตัวประชาชนเป็ นเอกสารราชการที่ออกให้สาหรับคนไทยเท่านั้น เพื่อใช้เป็ นหลักฐานใน
การแสดงตน เพื่อพิสูจน์และยืนยีนบุคคลในการติดต่อราชการ กาขอรับบริ การหรื อสวัสดิการในด้านต่าง ๆ
จากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งใช้ประกอบการทาธุ รกิจต่าง ๆ ทานิติกรรม ฯลฯ เช่น การสมัครงาน การขอเปิ ด
บัญชีเพื่อทาธุ รกรรมกับธนาคาร เป็ นต้น

ขั้นตอนการทาบัตรประชาชน
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คุณสมบัติของผู้ทตี่ ้ องมีบัตรประชาชน
1. สัญชาติไทย
2. ผูม้ ีสัญชาติไทย อายุต้ งั แต่ 7 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งมีบตั รประจาตัว
ประชาชนภายใน 60 วัน
3. ต้องมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้าน

บุคคลทีก่ ฎหมายยกเว้ นไม่ ต้องมีบัตรประจาตัวประชาชน
ตามกฎกระทรวงกาหนดบุคคลซึ่ งได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งมีบตั รประจาตัวประชาชน พ.ศ. 2548 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2548 (ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 123 ตอนที่ 23 ก วันที่ 6 มีนาคม 2549)
ได้แก่
1. สมเด็จพระบรมราชินี
2. พระบรมวงศานุ วงศ์ ตั้งแต่ช้ นั พระองค์เจ้าขึ้นไป
3. ภิกษุ สามเณร นักพรต และนักบวช
4. ผูม้ ีกายพิการไม่ได้ หรื อเป็ นใบ้ หรื อตาบอดทั้งสองข้าง หรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
5. ผูอ้ ยูใ่ นที่คุมขังโดยชอบด้วยกฎหมาย
6. บุคคลซึ่ งกาลังศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ และไม่สามารถยืน่ คาขอมีบตั รประจาตัวได้

บุคคลทีก่ ฎหมายกาหนดให้ มบี ัตรประจาตัวประชาชนภายในกาหนดเวลา
1. กรณี ขอทาบัตรประจาตัวประชาชนครั้งแรก มีสัญชาติไทย ที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี บริ บูรณ์ และมีชื่ออยูใ่ น
ทะเบียนบ้านต้องทาบัตรประจาตัวประชาชนภายใน 60 วัน หากพ้นกาหนดจะต้องเสี ยค่าปรับไม่เกิ น 500
บาท

หลักฐาน
- สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
- สู ติบตั ร หรื อหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบสุ ทธิ สาเนาทะเบียนนักเรี ยน หนังสื อเดินทาง
เป็ นต้น ที่แสดงได้วา่ เป็ นบุคคลคนเดียวกับผูท้ ี่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
- หากไม่มีเอกสารตามข้อ 2 ให้นาเจ้าบ้าน หรื อบุคคลผูน้ ่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
- กรณี บิดา มารดา เป็ นคนต่างด้าว ให้นาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของบิดา มารดา ไปแสดงด้วย
หรื อนาใบมรณบัตรของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งที่ถึงแก่กรรมไปแสดง
- การขอมีบตั รครั้งแรกเมื่อมีอายุมาก หรื อมีอายุเกิน 20 ปี หากไม่สามารถแสดงหลักฐานที่กาหนดตาม
ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 4 ให้นาเจ้าบ้านและพยานบุคคลผูน้ ่าเชื่อถืออย่างน้อย 2 คน ไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวน
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และให้การรับรองบุคคลผูน้ ่ าเชื่ อถือ หมายถึง บุคคลใด ๆ ซึ่ งมีภูมิลาเนาที่อยูแ่ น่ นอน มีอาชี พมัน่ คงและมี
ความรู ้จกั คุน้ เคยกับผูข้ อมีบตั รเป็ นอย่างดี อาจเกี่ยวข้องเป็ นญาติกนั หรื อไม่ก็ได้
2. กรณี บตั รเดิมหมดอายุ เมื่อบัตรเดิมหมดอายุให้ขอมีบตั รใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่บตั รเดิม
หมดอายุ หากพ้นกาหนดจะต้องเสี ยค่าปรับไม่เกิน 200 บาท ผูถ้ ือบัตรสามารถขอทาบัตรใหม่ก่อนวันที่บตั ร
เดิมหมดอายุก็ได้ โดยให้ยนื่ คาขอภายใน 60 วัน ก่อนวันที่บตั รเดิมหมดอายุ

หลักฐาน
- สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
- บัตรประจาตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ
หมายเหตุ ไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียม
3. กรณี บตั รหายหรื อถูกทาลาย เมื่อบัตรประจาตัวประชาชนหายหรื อถูกทาลาย ให้ไปแจ้งความไว้เป็ น
หลักฐาน ณ ที่วา่ การอาเภอ สานักงานเขต เทศบาลหรื อเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี และขอทาบัตรใหม่ภายใน 60
วัน นับตั้งแต่วนั ที่บตั รหายหรื อถูกทาลาย หากพ้นกาหนดจะต้องเสี ยค่าปั บไม่เกิน 200 บาท
หลักฐาน
- สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
- เอกสารที่มีรูปถ่ายของผูข้ อมีบตั รใหม่ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ ใบสุ ทธิ หรื อหนังสื อ
เดินทาง เป็ นต้น
- หากไม่มีเอกสารตามข้อ 2 ให้นาเจ้าบ้านหรื อบุคคลผูน้ ่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
หมายเหตุ เสี ยค่าธรรมเนียม 20 บาท
4. กรณี เปลี่ยนชื่อตัว หรื อชื่อสกุล เมื่อผูถ้ ื อบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรื อเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลต้อง
เปลี่ยนภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรื อชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หากพ้น
กาหนดจะต้องเสี ยค่าปรับไม่เกิน 200 บาท
หลักฐาน
- สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
- บัตรประจาตัวประชาชนเดิมที่ตอ้ งการเปลี่ยน
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรื อชื่อสกุล แล้วแต่กรณี
หมายเหตุ เสี ยค่าธรรมเนียม 20 บาท
5. กรณี เป็ นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นขอทาบัตร ผูซ้ ่ ึ งได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งมีบตั รประจาตัวประชาชน
เช่น พระภิกษุ สามเณร ฯลฯ จะขอทาบัตรประจาตัวประชาชนก็ได้

หลักฐาน
- สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) เช่น กรณี พระภิกษุ หรื อสามเณรให้นาสาเนาทะเบียนบ้านของวัดที่
พระ หรื อสามเณร มีชื่ออยูไ่ ปแสดง เป็ นต้น
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- หลักฐานที่แสดงว่าเป็ นบุคคลซึ่ งได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งมีบตั ร เช่น หนังสื อสุ ทธิ ของพระ หรื อหนังสื อ
เดินทาง (กรณี เป็ นผูท้ ี่อยูร่ ะหว่างการศึกษา ณ ต่างประเทศ หมายเหตุ เสี ยค่าธรรมเนียม 20 บาท
6. กรณี เป็ นบุคคลที่พน้ สภาพที่ได้รับการยกเว้นขอทาบัตร ผูซ้ ่ ึ งพ้นสภาพได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งมีบตั ร
ประจาตัวประชาชน เช่ น ผูพ้ น้ โทษจากเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน เป็ นต้น ต้องไปขอทาบัตรประจาตัวปะชา
ชนภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่พน้ สภาพได้รับการยกเว้น หากพ้นกาหนดจะต้องเสี ยค่าปรับไม่เกิน 500 บาท

หลักฐาน
- สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
- หลักฐานที่แสดงว่าพ้นสภาจากการยกเวนไม่ตอ้ งมีบตั ร เช่น หนังสื อสาคัญของเรื อนจาหรื อทัณฑสถาน
(ร.ท.5) หรื อหนังสื อเดิ นทางและเอกสารที่แสดงว่าเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศแล้วแต่กรณี เป็ น
ต้น
หมายเหตุ ไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียม
7. กรณี ผู ซ้ ่ ึ งมี อ ายุเกิ น 70 ปี ขอมี บ ัต ร คนสั ญ ชาติ ไ ทยซึ่ งมี อ ายุ เกิ น 70 ปี จะขอท าบัต รประจ าตัว
ประชาชนได้

หลักฐาน
- สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
- บัตรประจาตัวประชาชนเดิม (ถ้ามี)
-หมายเหตุ เสี ยค่าธรรมเนียม 20 บาท

อัตราค่ าธรรมเนียมเกีย่ วกับบัตร
1. การทาบัตรครั้งแรกและการทาบัตรกรณี บตั รเดิมหมดอายุไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียม
2. การทาบัตรที่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท มีดงั นี้
- กรณี บตั รหาย หรื อบัตรถูกทาลาย
- กรณี บตั รเดิมชารุ ดในสาระสาคัญ
- กรณี เปลี่ยนชื่อตัว หรื อชื่อสกุล
- กรณี เป็ นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น
3. การขอตรวจหลักฐาน หรื อคัดสาเนา หรื อคัดและรับรองสาเนา รายการเกี่ยวบัตร ฉบับละ 20 บาท
การยึดบัตรของผูอ้ ื่ น แอบอ้างน าบัตรของอื่ นไปใช้แสดงว่าเป็ นเจ้าของบัตร ไม่ พ กบัตร ทุ จริ ต ทางการ
ทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชนมีโทษทางอาญา

การขอต่ ออายุบัตรประชาชน
เมื่อบัตรประชาชนหมดอายุแล้ว เรายังสามารถใช้บตั รต่อไปได้อีก 60 วัน ถ้าไม่ไปขอทาบัตรใหม่ภายใน
60 วัน จะมีค่าปรับเกิ ดขึ้นนะค่ะ โดยจะปรับไม่เกิ น 200 บาท ค่ะ แต่ถา้ หากใครกลัวลื มไปขอทาบัตรใหม่
หลังหมดอายุ 60 วันแล้วละก็ สามารถไปยื่นขอท าบัตรใหม่ก่อนหมดอายุได้ 60 วันเช่ นเดี ยวกันค่ะ ไม่ มี
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ค่าปรับนะค่ะ ส่ วนเอกสารหลักฐานที่ เราจะใช้ไปขอทาบัตรใหม่ ได้แก่ สาเนาทะเบี ยนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
และบัตรประชาชนใบเดิมที่หมดอายุค่ะ กรณี บตั รหมดอายุน้ ีไม่มีค่าธรรมเนียมในการทาบัตรใดๆทั้งสิ้ น

ขั้นตอน
สาหรับขั้นตอนการต่ออายุบตั รประชาชนนั้น จะต้องนาบัตรใบเก่าที่หมดอายุไปด้วย หรื อใบแจ้งความหาก
เราทาหาย เมื่อเข้าไปที่จุดบริ การทาบัตรแล้ว ทาการหยิบบัตรคิว แล้วนัง่ รอเจ้าหน้าที่เรี ยกคิว หลังจากที่เรี ยก
คิวแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะเรี ยกให้ไปถ่ายรู ปสาหรับพิมพ์ลงบนบัตรประชาชนใบใหม่ของเรา ขั้นตอนนี้ ไม่นาน
มาก หากเป็ นจุดที่ มีหลายช่องบริ การ ก็ค่อนข้างที่ จะทาได้ไว อย่างไรก็ตาม อย่าลื มเผื่อเวลาไว้ดว้ ยสาหรับ
ท่านที่มีธุระต้องไปทาอย่างอื่น เพราะบางครั้ง อาจจะมีคิวยาว ทาให้ตอ้ งเสี ยเวลามาก

สถานทีข่ อทาบัตรประชาชนใหม่
1. ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อกิ่งอาเภอ สานักงานเขต สานักงานเทศบาล หรื อศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามที่เรา
มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านตามท้องที่น้ นั ๆ หรื อตามสถานที่ขา้ งต้นที่ใดก็ได้หากบัตรเดินเป็ นบัตร Smart card
หรื อบัตรที่ออกโดยระบบคอมพิวเตอร์ เพราะสามารถโอนถ่ายข้อมูลถึงกันได้ค่ะ
2. ใช้บ ริ การ BMA Express ย่อมาจาก Bangkok Metropolitan Administration หรื อ จุ ดบริ การด่ วนมหา
นคร ที่ ส ถานี BTS ซึ่ งตอนนี้ มี ที่ ส ามสถานี ได้แก่ สยาม พร้ อมพงษ์ และหมอชิ ต ค่ ะ ทั้ง สามสถานี เปิ ด
ให้บ ริ การท าบัตรประชาชนตั้งแต่เวลา 9.00-20.00 น วัน จ.-ศ. และ 10.00-18.00 น.วันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
3. รถบริ การทะเบียนเคลื่อนที่ กทม. ( Bangkok Mobile Service) ตามจุดต่างๆที่ทางสานักเขตมีการออก
นอกสถานที่
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๔.การเปลีย่ นชื่ อ
ทะเบียนชื่อบุคคล
การเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อรอง
ตาม พ.ร.บ. ชื่ อบุคคล พ.ศ. 2505 บุคคลสัญชาติไทยต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุลและจะมีชื่อรองด้วยก็ได้
ชื่อตัว คือ ชื่อประจาตัวบุคคล
ชื่อรอง คือ ชื่อซึ่งประกอบถัดจากชื่อตัว
ชื่อสกุล คือ ชื่อประจาวงศ์สกุล

หลักเกณฑ์ การตั้งชื่ อตัวและชื่ อรอง
1.ต้องไม่พอ้ งหรื อมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรื อพระนามของพระราชินี หรื อราชทินนาม
2.ต้องไม่เป็ นคาหยาบหรื อมีความหมายหยาบคาย ต้องไม่มีเจตนาในทางทุจริ ตผูไ้ ด้รับหรื อเคยได้รับ
3.พระราชทานบรรดาศักดิ์โดยมิได้ถูกถอดจะใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์เป็ นชื่ อตัวจริ งชื่อรองก็ได้

ขั้นตอน
1. ผูย้ นื่ คาขอตามแบบ ช1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้าน
2.นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคาขอกับทะเบียนบ้าน และชื่อที่ขอเปลี่ยนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
3.กรณี อนุญาตสาหรับบุคคลสัญชาติไทย นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสื อสาคัญแสดงการเปลี่ยน
ชื่อตัวชื่อรอง (แบบช.3) ให้เป็ นหลักฐาน
4.กรณี บุคคลต่างด้าว นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสื อรับรองการเปลี่ยนชื่ อตัวของคนต่างด้าวให้ เพื่อ
ประกอบหลักฐานการแปลงชาติ หรื อคืนสัญชาติเป็ นไทยเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว นายทะเบียน ท้องที่
จึงออกหนังสื อสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่ อตัวหรื อชื่ อรองให้เป็ นหลักฐาน และเรี ยกเก็บค่า ธรรมเนี ยม 50
บาท
5.เมื่ อได้รั บ หนัง สื อ ส าคัญ แล้ว ให้ ผู ข้ อน าหนัง สื อ ดัง กล่ า วไปขอแก้ไ ขรายการในทะเบี ย นบ้า นและ
หลักฐานอื่น ๆ
ให้ถูกต้อง และขอเปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชนด้วย
เอกสารประกอบการดาเนินการ
1. สาเนาทะเบียนบ้าน
2. บัตรประจาตัวประชาชน
3. ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว (กรณี บุคคลต่างด้าว)
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การขอจดทะเบียนชื่ อสกุล
หลักเกณฑ์
1. ต้องไม่พอ้ งหรื อมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
2. ต้อ งไม่ พ ้อ งหรื อ มุ่ ง ให้ ค ล้ า ยกับ ราชทิ น นาม เว้น แต่ เป็ นราชทิ น นามของตน ของบุ พ การี หรื อ
ผูส้ ื บสันดาน
3. ต้องไม่ซ้ ากับชื่อสกุลพระราชทานของพระมหากษัตริ ย ์ หรื อชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
4. ไม่มีคาหรื อความหมายหยาบคาย
5. มีพยัญชนะไม่เกิน 10 พยัญชนะ เว้นแต่กรณี เป็ นราชทินนาม
6. ผูท้ ี่ไม่ได้รับพระราชทานชื่อสกุล ห้ามใช้คาว่า " ณ " นาหน้าชื่อสกุล
7. ห้ามเอานามพระมหานคร และศัพท์ที่ใช้เป็ นพระปรมาภิไธยมาใช้เป็ นชื่อสกุล

เอกสารประกอบการดาเนินการ
1. สาเนาทะเบียนบ้าน
2. บัตรประจาตัวประชาชน
3. ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว (กรณี บุคคลต่างด้าว)

ขั้นตอนการติดต่ อ
1. ผูข้ อยืน่ คาขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้าน
2.นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคาขอและชื่ อสกุลที่ขอเปลี่ยนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ กรณี บุคคลต่าง
ด้าว
3.นายทะเบี ย นท้องที่ พิ จารณาออกหนังสื อรั บ รองการขอจดทะเบี ยนชื่ อสกุ ล ของคนต่ างด้าวให้เพื่ อ
ประกอบ
หลักฐานการขอแปลงสัญชาติ หรื อคืนสัญชาติเป็ นไทย
4.เมื่อนายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (แบบ ช.2) ให้เป็ นหลักฐาน
และ
เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท
5. เมื่อได้รับหนังสื อสาคัญแล้ว ให้ผขู ้ อนาหนังสื อสาคัญดังกล่าวไปขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน และ
หลักฐานอื่น ๆ ให้ถูกต้อง และขอเปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชน
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การขอร่ วมใช้ ชื่อสกุล
เอกสารประกอบการดาเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 (สาหรับเจ้ าของผู้จดทะเบียนชื่ อสกุล)
1.สาเนาทะเบียนบ้าน
2. บัตรประจาตัวประชาชน
3. หนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล(แบบ ช.2)

ขั้นตอนการติดต่ อ
1. เจ้าของผูจ้ ดทะเบียนชื่ อสกุล ยื่นคาขอตามแบบ ช.5ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้าน
พร้อมหนังสื อ
สาคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (ช.2)
2. นายทะเบี ยนนท้องที่ ตรวจสอบคาขอหลักฐานการจดทะเบียนชื่ อสกุล เมื่อเห็ นว่าถู กต้องจะพิจารณา
อนุญาตและออกหนังสื ออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุลตามแบบที่กรมการปกครองกาหนดให้แก่เจ้าของ ชื่ อสกุล
เพื่อมอบให้ผทู ้ ี่จะขอร่ วมใช้ชื่อสกุล

ขั้นตอนที่ 2 (สาหรับผู้ขอร่ วมชื่ อสกุล)
1. สาเนาทะเบียนบ้าน
2.บัตรประจาตัวประชาชน
3. หนังสื ออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล

ขั้นตอนการติดต่ อ
1. ผูข้ อร่ วมใช้ชื่อสกุลยื่นคาขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบี ยนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบี ยนบ้านพร้ อม
หนังสื อ อนุญาต
ให้ร่วมใช้ชื่อสกุล
2. นายทะเบียนตรวจสอบคาขอและหลักฐานการอนุ ญาตเมื่อเห็ นว่าถู กต้องจะพิจารณาอนุ ญาตและออก
หนังสื อ สาคัญ
แสดงการอนุญาตให้แก่ผขู ้ อและเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท
3. ผูข้ อนาหนังสื อสาคัญไปขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอเปลี่ยน
บัตร ประจาตัวประชาชน
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๕.การแจ้ งตาย
การแจ้งตาย คนตายในบ้าน
ผูม้ ี หน้าที่ แจ้งการตายให้เจ้าบ้านหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบี ยนท้องที่ ที่มีคนตาย
ภายใน 24 ชัว่ โมง ถ้าไม่มีเจ้าบ้านให้ผพู ้ บศพแจ้ง
กรณี ผทู ้ ี่จะไปแจ้งจะต้องรู ้ประวัติของผูต้ ายดังนี้
1 ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ เพศ ของผูต้ าย ตลอดจนชื่อ นามสกุล และสัญชาติของบิดามารดาผูต้ าย
2 ที่อยูข่ องผูต้ าย และสถานที่ตาย เวลาที่ตาย ระบุวนั เดือนปี เวลาโดยละเอียด
3 สาเหตุการตาย และการดาเนินการกับศพของผูต้ าย (เก็บ ฝัง เผา) ที่ไหน เมื่อไร ซึ่ งกฎหมายห้ามมิให้
ผูใ้ ดเก็บ ฝัง เผา ย้ายศพไปจากสถานที่ หรื อบ้านที่ตายก่อนได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และเมื่อ
ได้รับอนุญาตแล้วจะต้องดาเนินการยังสถานที่ที่ระบุในใบอนุ ญาตเท่านั้น หากจะเปลี่ยนแปลงต้องขอ
อนุญาตใหม่

หลักฐานทีน่ าไปแสดง
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผูแ้ จ้ง
2. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรื อบัตรประจาตัวประชาชนของผูต้ าย
3. หนังสื อรับรองการตายจากสถานพยาบาล หรื อบันทึกประจาวันจากเจ้าหน้าที่ตารวจ

กรณีตายด้ วยโรคหรื อชราภาพ ใช้ หลักฐาน
- หนังสื อรับรองการตายจากแพทย์ ใบประกอบโรคศิลป์ และบัตรประจาตัวของแพทย์ (กรณี มีแพทย์
รักษาก่อนตาย)
- บัตรประจาตัวผูแ้ จ้ง (เจ้าบ้านและผูไ้ ด้รับมอบหมาย)
กรณี ตายโดยผิดธรรมชาติ เช่น ถูกยิง ใช้หลักฐาน
- ให้ผแู ้ จ้งแจ้งต่อสถานีตารวจ ท้องที่ที่มีคนตายภายใน 24 ชัว่ โมง
- สถานีตารวจจะส่ งศพไปยังสถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อหาสาเหตุการตาย และออกใบแจ้งการตายจาก
สถาบันฯ
- บัตรประจาตัวผูแ้ จ้ง (เจ้าบ้านและผูไ้ ด้รับมอบหมาย)
- ไม่แจ้งตายภายในกาหนด ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

กรณีตายในโรงพยาบาลใช้ หลักฐาน
- บัตรประจาตัวของผูแ้ จ้ง และหนังสื อมอบหมาย
- หนังสื อรับรองการตาย
- สาเนาทะเบียนบ้านที่มีคนตายมีชื่อ (คนในพื้นที่ตายในโรงพยาบาล)
- นาหลักฐานไปแจ้งการตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่โรงพยาบาลนั้นตั้งอยู่
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คนตายนอกบ้ าน
- ให้บุคคลที่ไปกับผูต้ าย หรื อผูพ้ บศพแจ้งต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีการตาย หรื อพบศพ
แล้วแต่กรณี หรื อแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ ภายใน 24 ชัว่ โมงนับแต่เวลาตาย หรื อเวลาพบศพ ในกรณี
เช่นนี้จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ ายปกครอง หรื อตารวจก็ได้
- บุคคลที่ไปกับผูต้ าย หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายแจ้งต่อนายทะเบียน หรื อพนักงานฝ่ ายปกครอง หรื อ
ตารวจแห่งท้องที่ที่ตายหรื อพบศพ หรื อแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ในโอกาสแรก
- แจ้งภายใน 24 ชัว่ โมงนับแต่เวลาตายหรื อพบศพ
- ไม่แจ้งภายในกาหนด ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

การแจ้ งตายเกินกาหนดเวลา
หมายถึง กรณี มีคนตายแล้วไม่ได้มาแจ้งการตายภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด กรณี น้ ี ให้ผู ้
แจ้งการตายยื่นคาร้ องต่อนายทะเบี ยนอาเภอหรื อนายทะเบี ยนท้องที่ ที่มีการตายหรื อพบศพ โดย
ดาเนินการ ดังนี้
1. เมื่อนายทะเบียน ได้รับคาร้องแล้วจะตรวจสอบคาร้องและเอกสารที่ผูแ้ จ้งนาไปแสดง
แล้วดาเนินการ
เปรี ยบเทียบคดีความผิดตามที่กฎหมายกาหนด
2. สอบสวน สาเหตุจากพยานบุคคล เพื่อให้ทราบถึง วันเดือนปี ที่ตาย สถานที่ตาย และผูร้ ู ้
เห็นเหตุการณ์ ตาย ตลอดจนสาเหตุที่ไม่แจ้งการตาย ภายในเวลาที่กาหนด
3. รวบรวมหลักฐานและพิจารณาเมื่อเห็นว่าเชื่ อถือได้จะสั่งอนุญาตให้รับแจ้งได้
- นายทะเบียนจะดาเนินคดีเปรี ยบเทียบปรับไม่เกิน 1,000 บาท
- นายทะเบียนจะสอบสวนพยานบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณา รับแจ้งตายเกินกาหนด

การแจ้ งตายในการประสบอุบัติเหตุ
- ให้ผทู ้ ี่ไปกับผูต้ าย หรื อผูพ้ ลศพ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายไปแจ้งการตายต่อนายทะเบียน หรื อพนักงาน
ฝ่ ายปกครอง หรื อตารวจแห่งท้องที่ที่ตาย หรื อพบศพก่อนหรื อท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ในโอกาสแรก
ภายใน 24 ชัว่ โมงนับแต่เวลาตาย หรื อพบศพ เพื่อออกใบรับแจ้งไว้เป็ นหลักฐาน
- นาศพส่ งสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตารวจเพื่อให้แพทย์ทาการตรวจพิสูจน์ศพถึงสาเหตุการตาย

การแจ้ งตายในต่ างประเทศ
- กรณี คนไทยไปตายในต่างประเทศ ให้ผรู ้ ู ้เห็นการตายไปแจ้งตาย ณ สถานกงสุ ลไทยหรื อสถานทูต
ไทย ณ ประเทศนั้น ๆ
- ในกรณี ที่ซ่ ึ งมีการตายไม่มีกงสุ ลไทยหรื อสถานทูตไทยประจาอยูใ่ ห้ใช้หลักฐานการตายที่ออกโดย

19

รัฐบาลของ ประเทศนั้น ๆ ซึ่ งกระทรวงการต่างประเทศได้แปลและรับรองว่าถูกต้องเป็ นหลักฐาน

มรณบัตรได้
การเก็บ ฝัง เผา ทาลาย และย้ายศพไปจากสถานที่หรื อบ้านที่มีการตาย
เมื่อนายทะเบียนได้ออกบัตรให้กบั ผูแ้ จ้งไปแล้ว โดยได้กรอกข้อความลงในช่องจัดการศพโดย เก็บ
ฝังหรื อเผา ณ สถานที่ใดเมื่อใด ต่อมาต้องการจะเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ดาเนิ นการดังนี้ หากจะจัดการศพผิดไป
จากที่ได้เคยแจ้งไว้ โดยมิได้ยา้ ยศพไปต่างท้องที่ ให้ผแู ้ จ้งดาเนินการดังนี้.
- ผูแ้ จ้งต้องนามรณบัตร ตอนที่ 1 ไปแจ้งต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง แห่งท้องที่ที่ศพนั้นตั้งอยู่
- นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งจะสอบถามแล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงจากการเก็บ ฝังหรื อเผา เป็ นการเก็บ
ฝังหรื อเผา ที่วดั ใด เมื่อใดไว้ดา้ นล่างมรณบัตรตอนที่ 1
หากจะทาการย้ายศพเพื่อจะไปเก็บ หรื อฝังในสถานที่อื่น ๆ ซึ่ งมิใช่สถานที่เดิมที่แจ้งไว้ในกรณี น้ ี

ต้ องดาเนินการดังนี.้
- ผูแ้ จ้งต้องนามรณบัตรตอนที่ 1 ไปแจ้งต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้งแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่
- นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งสอบถามแล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ เก็บฝังจากสถานที่ใดไป
สถานที่ใดเมื่อใด
- ผูแ้ จ้งต้องนามรณบัตร ตอนที่ 1 ดังกล่าวไปแจ้งต่อนายทะเบียน ผูร้ ับแจ้งแห่งท้องที่ที่จะย้ายศพเข้า
ไปดาเนินการใหม่เพื่อให้นาย ทะเบียนผูร้ ับแจ้งแห่งท้องที่ใหม่ได้สอบสวน และบันทึกการอนุญาต
ไว้ดา้ นล่าง มรณบัตร ตอนที่ 1 นั้น
- ถ้าเป็ นกรณี ที่มีขอ้ ความอนุญาตหลายครั้งในฉบับเดียวกันให้ถือข้อความอนุ ญาตครั้งหลังสุ ดเป็ น
หลัก

การขอแก้ไขรายการในมรณบัตร
- ให้ยนื่ คาร้องขอแก้ไขต่อนายทะเบียนที่ผรู ้ ้องมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้าน
ใบยืน่ คาร้องการแจ้งตาย
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ตัวอย่ างกรณีศึกษา
กรณี ที่ ๑ ผูอ้ พยพหนี ภยั จากการสู ้ รบในศู น ย์อพยพจังหวัดแม่ ฮ่องสอนเสี ย ชี วิตโดยไม่ ท ราบ
สาเหตุโดยแพทย์ผตู ้ รวจลงความเห็นว่าเสี ยชี วิตจากโรคหัวใจล้มเหลว กรณี ดงั กล่าวจะสามารถแจ้งการตาย
และขอ มรณบัตรได้หรื อไม่เพราะผูอ้ พยพไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรื อต้องออกเอกสารประเภทใด
เพื่อเป็ นหลักฐานการตาย
แนวการวินิจฉัย พื้นที่ศูนย์อพยพฯ เป็ นดิ นแดนของประเทศไทย ส่ วนผูอ้ พยพย่อมมีสถานะเป็ น
คนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ฉะนั้นเมื่อมีคนต่าง
ด้าวเสี ยชี วิตในประเทศไทย การแจ้งการตายจึงต้องปฏิ บตั ิตาม พ.ร.บ.การทะเบี ยนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๒๑ ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดให้คนซึ่ งไม่มีสัญชาติไทยปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการทะเบียนราษฎร
และกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓ นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งจึงสามารถรับแจ้งการตายและออก
มรณบัตรให้แก่ผแู ้ จ้งการตายได้
สาหรับการปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ ถ้าผูต้ ายเสี ยชี วิตที่โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลที่อยู่ในศูนย์
อพยพแพทย์ผรู ้ ักษาพยาบาลก่อนตายจะต้องออกหลักฐานหนังสื อรับรองการตายตามแบบ ท.ร.๔/๑ จากนั้น
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลหรื อหัวหน้าสถานพยาบาลในฐานะเจ้าบ้านหรื อผูพ้ บศพจะต้องเป็ นผูแ้ จ้งการตาย
แต่ถา้ การเสี ยชี วิตไม่ได้เกิดขึ้นในสถานพยาบาลก็ไม่ตอ้ งมีข้ นั ตอนการออกหนังสื อรับรองการตาย ส่ วนผูม้ ี
หน้าที่ แจ้งการตายได้แก่ผูพ้ บศพ โดยผูม้ ี หน้าที่ แจ้งสามารถแจ้งการตายกับปลัดอาเภอซึ่ งรับผิดชอบศู นย์
อพยพในฐานะได้รับแต่งตั้งให้เป็ นผูช้ ่วยนายทะเบียนอาเภอ สาหรับประเด็นที่วา่ ผูต้ ายไม่มีหลักฐานทะเบียน
ราษฎร ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก มีแต่เลขประจาตัวที่ศูนย์อพยพจัดทาให้น้ นั ไม่เป็ นอุปสรรค
ต่อการ แจ้งการตายและการออกมรณบัตร ทั้งนี้ เพราะระบบปฏิ บตั ิงานในการรับแจ้งการตายและการออก
มรณบัตรสามารถดาเนินการได้โดยการบันทึกรายการลงในมรณบัตรจะบันทึกเฉพาะรายการที่ทราบเท่านั้น
สาหรับแบบพิมพ์มรณบัตรที่จะออกให้กบั ผูอ้ พยพ ได้แก่ ท.ร.๐๕๑
กรณี ที่ ๒ เหตุการเสี ยชี วิตของชาวพม่าหลบหนี เข้าเมืองในรถบรรทุกปลาที่ถูกดัดแปลงเพื่อการ
นาเข้าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จาเป็ นต้องใช้หลักฐานการตายเพื่อแจ้งไปยังประเทศต้นทางและการ
ขอรับเงินช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย Venus Seesuk
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๖.การย้ ายทีอ่ ยู่
การแจ้ งย้ ายเข้ า
หลักเกณฑ์
เมื่ อมีผูย้ า้ ยที่อยู่เข้าอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ ยา้ ยเข้า อยู่ใน
บ้าน หากไม่ปฏิบตั ิตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

เอกสารทีใ่ ช้ ในการติดต่ อ
1. สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
2. บัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
3. หนังสื อมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณี ผแู ้ จ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)
4. บัตรประจาตัวประชาชนของผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
5. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6) ตอนที่ 1 และ 2 ซึ่ งเจ้าบ้านลงนามยินยอมให้ยา้ ยเข้าแล้ว

ขั้นตอนในการติดต่ อ
1. ยืน่ เอกสาร และหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะย้ายเข้า
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการใบแจ้งการย้ายที่อยูแ่ ละเพิ่มชื่ อในทะเบียนบ้าน และสาเนา
ทะเบี ยนบ้าน (ฉบับ เจ้าบ้าน) โดยตรวจสอบรายการให้ถูกต้องตรงกัน แล้วมอบส าเนาทะเบี ยนบ้านและ
หลักฐานคืนให้ผแู ้ จ้ง

การแจ้ งย้ ายออก
หลักเกณฑ์
เมื่อผูอ้ ยูใ่ นบ้านย้ายที่อยูจ่ ากบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ผอู ้ ยูใ่ นบ้านย้ายออก
หากไม่ปฏิบตั ิตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
1. สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
2. บัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
3. หนังสื อมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณี ผแู ้ จ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)
4. บัตรประจาตัวประชาชนของผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณี มอบหมาย)
5. บัตรประจาตัวประชาชนของผูย้ า้ ยที่อยูก่ รณี แจ้งย้ายที่อยูข่ องตนเอง
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ขั้นตอนการติดต่ อ
1. ยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้าน (ถึ งแม้ว่าเจ้าบ้านไม่สามารถ
ไปแจ้ง ย้ายออกให้ได้ ผูท้ ี่ยา้ ยอยูส่ ามารถขอทาหน้าที่เจ้าบ้านเพื่อย้ายชื่อตนเองออกได้)
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการบุคคลที่จะย้ายออกลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ และ
จาหน่าย รายการบุคคลที่ยา้ ยออกในทะเบียนบ้านและสาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) โดยจะประทับคา
ว่า "ย้าย" สี น้ าเงินไว้หน้ารายการ ฯ และระบุวา่ ย้ายไปที่ใด
3. นายทะเบียนมอบหลักฐานการแจ้งคืนผูแ้ จ้ง พร้อมทั้งใบแจ้งย้ายที่อยูต่ อนที่ 1 และ 2 เพื่อนาไปแจ้งย้าย
เข้าต่อไป

การแจ้ งย้ ายปลายทาง
หลักเกณฑ์
การแจ้งการย้ายที่อยูป่ ลายทาง หมายความว่า การแจ้งการย้ายที่อยูโ่ ดยผูข้ อแจ้งย้าย สามารถไปขอแจ้งย้าย
ออก และขอแจ้งย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้งแห่ งท้องที่ที่ไปอยูใ่ หม่ โดยไม่ตอ้ ง เดินทางกลับไปขอแจ้ง
ย้ายออก ณ สานักทะเบียนเดิมที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านจากทะเบียนบ้าน

เอกสารทีใ่ ช้ ในการติดต่ อ
1. สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของบ้านที่จะย้ายเข้า
2. บัตรประจาตัวประชาชนของผูแ้ จ้งย้าย หรื อบัตรประจาตัวตามกฎหมายอื่นพร้อมสาเนา บัตรที่ลงชื่ อ
เจ้าของบัตร กากับไว้
3. เจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยูใ่ หม่
4. บัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยูใ่ หม่
5. หนังสื อยินยอมให้แจ้งย้ายเข้าของเจ้าบ้านที่จะเข้าอยู่ใหม่ (กรณี เจ้าบ้านไม่สามารถไป ดาเนิ นการแจ้ง
ย้ายได้)
6. หนังสื อมอบหมายจากผูย้ า้ ยที่อยู่ บัตร ฯ พร้อมด้วยสาเนาบัตร ฯ ที่ลงชื่ อเจ้าของบัตรกากับไว้ ทั้งผูม้ อบ
และผูร้ ับมอบ (กรณี ผแู ้ จ้งย้ายที่อยู่มอบผูอ้ ื่นมาดาเนิ นการแทน ผูร้ ับมอบหมาย 1 คน ควรดาเนิ นการแทนผู ้
ประสงค์ จะแจ้งย้ายที่อยูป่ ลายทางได้ไม่เกิน 3 คน และ ทั้ง 2 ฝ่ ายควรเป็ นผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กันไม่
ว่าจะเป็ นญาติ คนรู ้จกั ผูม้ ีส่วนได้เสี ย หรื อผูท้ ี่มีนิติสัมพันธ์)

การขอเพิม่ ชื่ อและรายการบุคคลเข้ าในทะเบียนบ้ าน
- สอบสวนผูร้ ้อง
- สอบสวนเจ้าของบ้าน และบุคคลที่น่าเชื่อถือ
- หลักฐานอื่น เช่น สู ติบตั ร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ใบสุ ทธิ หรื อใบ ส.ด. ระยะเวลาให้บริ การ 15 วัน

การจาหน่ ายชื่ อและรายการบุคคลภายนอกออกจากทะเบียนบ้ าน
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กรณี มีชื่อในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 แห่ง โดยมีหลักฐานดังนี้
- สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- ให้เจ้าบ้านหรื อคนที่มีชื่อซ้าํ มายืนยันที่แน่นอนเพียงแห่งเดียว
ํ ที่ปรากฏแน่ชดั ว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยงั ไม่ได้
- ทะเบียนบ้านที่มีชื่อซ้ากรณี
จาหน่ายชื่อในทะเบียนบ้าน โดยมีหลักฐานดังนี้
- สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- สอบสวนเจ้าบ้าน และบุคคลที่น่าเชื่อถือ
- หลักฐานอื่นๆเช่นใบมรณะบัตร หนังสื อรับรอง การตาย ใบรับแจ้งการตายให้บริ การ10นาที

การแจ้ งการปลูกบ้ านใหม่ การแจ้ งการปลูกบ้ านใหม่
- ต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างกับกองช่างเทศบาลตาบลอุโมงค์
- ต้องแจ้งเลขที่บา้ นต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ปลูกบ้านเสร็ จ หลักฐาน
- แบบตรวจสอบอาคารเพื่อออกหมายเลขบ้าน จากกองช่างเทศบาลตาบลอุโมงค์
- บัตรประจาตัวประชาชนของผูแ้ จ้ง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาเอกสารแสดงกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
- หนังสื ออนุญาตปลูกสร้างอาคารเทศบาลตาบลอุโมงค์
- หนังสื อยินยอมให้ปลูกสร้างอาคาร เทศบาลตาบลอุโมงค์เลขที่มิใช่ผเู ้ ป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ใน
ที่ดินปลูกสร้าง
- หนังสื อมอบอานาจ ( กรณี มอบอานาจ )ระยะเวลาให้บริ การ 4 นาที

การแจ้ งรื้อถอนหมายเลขประจาบ้ านโดยมีหลักฐานดังนี้
- ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ร้ื อบ้านเสร็ จ หลักฐาน
- ใบอนุญาตรื้ อถอนอาคาร - ผังบริ เวณรื้ อถอนอาคาร
- สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผูแ้ จ้งและฉบับที่ร้ื อถอน
- บัตรประจาตัวผูแ้ จ้ง พร้อมสาเนา ระยะเวลาให้บริ การ 4 นาที
การขอตรวจคัดและรับรองสาเนารายการทะเบียนบ้ านและราษฎร
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย หมายถึ ง ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยจะขอตรวจหรื อให้นายทะเบี ยนคัดและรับรอง สาเนารายการ
เอกสารทะเบียนราษฎร
- เจ้าบ้าน
- ผูม้ ีรายชื่อ และรายการปรากฏในเอกสาร ที่จะขอตรวจหรื อคัดและรับรองสาเนบุคคลหรื อนิติ
บุ คคลใดที่ มี ส่ วนได้เสี ยเกี่ ย วกับ เอกสารทะเบี ยนราษฎรไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ระยะเวลา
ให้บริ การ 4 นาที
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๗.การแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร
เอกสารการทะเบียนราษฎร ได้แก่ ทะเบียนบ้านและสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สู ติบตั ร และ
ทะเบียนคนเกิด มรณะบัตร และทะเบียนคนตาย ใบแจ้งการย้ายที่อยู่
เอกสารการทะเบียนราษฎรที่นายทะเบียนมอบให้ประชาชนเก็บรักษาและใช้เป็ นหลักฐาน คือ สู ติ
บัตร มรณะบัตร สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

หลักเกณฑ์
เอกสารการทะเบียนราษฎร ที่นายทะเบียนหรื อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียน จัดทา
ขึ้นหากจาเป็ น ต้องมีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงใหม่ จะเป็ นเพราะเขียนผิดหรื อผิดพลาดเพราะเหตุอื่นใดก็ตาม
จะลบ ขูด หรื อทาด้วย ประการใด ๆ ให้เลือนหายไปไม่ได้ แต่ให้ใช้วิธีขีดฆ่าคาหรื อข้อความเดิม แล้วเขียน
คาหรื อข้อความที่ถูกต้องแทน ด้วยหมึกสี แดง พร้อมทั้งลงชื่อนายทะเบียนและวันเดือนปี กากับไว้

การแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการ มี 3 กรณี
1. กรณี ที่มีเอกสารราชการมาแสดง ไม่วา่ เอกสารนั้นจะจัดทาก่อนหรื อหลังการจัดทา ทะเบียนราษฎร
เช่ น ส าเนาทะเบี ยนบ้าน หรื อทะเบี ยนบ้านฉบับ ปี พ.ศ. 2499 , พ.ศ. 2515 หรื อ ฉบับปี พ.ศ. 2526 หรื อ
ใบสาคัญ การเปลี่ยนชื่อตัว หรื อชื่อสกุลหรื อหลักฐานการสมรส หรื อการหย่า เป็ นต้น
2. กรณี ไม่มีเอกสารราชการมาแสดง
3. กรณี แก้ไขรายการสัญชาติผมู ้ ีหน้าที่แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดามารดา ผูไ้ ด้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
หรื อผูท้ ี่เป็ น เจ้าของประวัติ

สถานทีย่ ื่นคาร้ องขอแก้ไขรายการ
1. การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน สาเนาทะเบียนบ้าน สู ติบตั ร และมรณะบัตร ให้ยนื่ คาร้องที่สานัก
ทะเบียน อาเภอหรื อสานักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผนู ้ ้ นั มีชื่อในทะเบียนบ้าน
2. การแก้ไขรายการในทะเบียนคนเกิ ด ทะเบียนคนตาย และใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ให้ยื่นคาร้องที่สานัก
ทะเบียน ท้องที่ที่จดั ทาทะเบียนคนเกิดหรื อทะเบียนคนตาย หรื อใบแจ้งการย้ายที่อยู่

เอกสารทีใ่ ช้ ในการติดต่ อ
กรณี ที่มีเอกสารราชการมาแสดง
1. เอกสารราชการที่มาแสดงประกอบหลักฐานในการแก้ไขรายการ
2. บัตรประจาตัวผูแ้ จ้ง (เจ้าบ้านหรื อเจ้าของประวัติหรื อบิดามารดา)
3. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
4. สู ติบตั ร หรื อ มรณะบัตร
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ขั้นตอนในการติดต่ อ
1. ผูแ้ จ้งยืน่ เอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานเห็ นว่าเอกสารเชื่ อถือได้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน เอกสาร การ
ทะเบียนราษฎรให้ตรงกับหลักฐาน แล้วมอบสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สู ติบตั ร หรื อมรณะบัตร คืนผู ้
แจ้ง

กรณีไม่ มีเอกสารราชการมาแสดง
ขั้นตอนในการติดต่อ
1. ผูร้ ้องยืน่ คาร้องพร้อมหลักฐานบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3. พยานบุคคลและบัตรประจาตัวประชาชน
4. พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่มี
5. นายทะเบียนสอบสวนพยานหลักฐานและพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ แล้วรวบรวมเสนอ นายอาเภอ
พร้อมด้วย ความเห็นเมื่อ นายอาเภอเห็นว่าพยานหลักฐานดังกล่าวเชื่อถือได้ นายอาเภอจะอนุมตั ิ แล้วสั่ง
นายทะเบียนให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรให้

ขั้นตอนการขอแก้ทะเบียนราษฎร
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อ้างอิง
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
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