
 

งานทะเบียนราษฎร 
ทะเบียนบ�าน 

ทะเบียนบ�าน หรือ ท.ร. 14 (เล�มสีน้ําเงิน) เป�นทะเบียนบ�านใช�สําหรบคนท่ีมีสัญชาติไทยและคนต�าง
ด�าวท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนต�างด�าว 
ทะเบียนบ�าน หรือ ท.ร. 13 (เล�มสีเหลือง) เป�นทะเบียนบ�านใช�สําหรบคนท่ีเข�าเมืองโดยชอบด�วย
กฎหมายแต�อยู�ในลักษณะช่ัวคราวหรือเข�าเมืองโดยไม�ชอบด�วยกฎหมายตามกฎหมายว�าด�วยคนเข�าเมือง 

เจ�าบ�าน 
 เจ�าบ�าน คือ คนท่ีเป�นหัวหน�าครอบครัวในบ�านหลังนั้น ซ่ึงการครอบครองนี้อาจจะครอบครองในฐานะ
เป�นเจ�าของบ�าน ผู�เช�าบ�าน หรือฐานะอ่ืนก็ได� คนท่ีเป�นเจ�าบ�าน ไม�อยู� ตาย สูญหาย หรือไม�สามารถปฏิบัติ
กิจการได� คนท่ีดูแลบ�านหรือท่ีอยู�ในบ�านขณะนั้นเป�นเจ�าบ�าน  

หน�าท่ีของเจ�าบ�าน 
เจ�าบ�าน  เป�นผู�มีหน�าท่ีต�องแจ�งเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร เช�น  การแจ�งเกิด  การแจ�งตาย  การแจ�ง
ย�ายท่ีอยู� (ย�ายเข�า  ย�ายออก และการแจ�งย�ายท่ีอยู�ปลายทาง) การปลูกสร�างบ�านใหม� 
คําว�า “เจ�าบ�าน”  ดูได�จากสําเนาทะเบียนบ�านได�ระบุในช�องสถานภาพว�าเป�นเจ�าบ�านหรือผู�อาศัย 
 

       
 

เลขประจําตัวประชาชน  13  หลัก 
 
เลขประจําตัวประชาชน  13  หลักสําหรับบุคคล 8  ประเภท 
ได�แก�     
ประเภทท่ี 1:  คนท่ีเกิดและมีสัญชาติไทย ได�แจ�งการเกิดภายในกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
ประเภทท่ี 2 : คนท่ีเกิดและมีสัญชาติไทย ได�แจ�งการเกิดเกินกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
ประเภทท่ี 3 : คนไทยและคนต�างด�าวท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนต�างด�าวซ่ึงมีช่ือและรายการบุคคลใน
ทะเบียนบ�านก�อนวันท่ี 31 พฤษภาคม 2527 
ประเภทท่ี 4 : คนไทยและคนต�างด�าวท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนต�างด�าวและได�มีการย�ายเข�าในทะเบียน
บ�านขณะยังไม�มีเลขประจําตัวประชาชน(ระหว�างวันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2527) 
ประเภทท่ี 5 : คนไทยและคนต�างด�าวท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนต�างด�าวท่ีได�รับอนุมัติให�เพ่ิมช่ือและ
รายการบุคลเข�าในทะเบียนบ�าน 
ประเภทท่ี 6 : คนต�างด�าวท่ีเข�าเมืองโดยชอบด�วยกฎหมายในลักษณะช่ัวคราวและคนต�างด�าวท่ีเข�าเมือง
โดยไม�ชอบด�วยกฎหมาย 
ประเภทท่ี 7 : บุตรของบุคคลประเภทท่ี 6 ซ่ึงเกิดในประเทศไทย 
ประเภทท่ี 8 : บุคคลต�างด�าวท่ีได�รับอนุญาตให�มีถิ่นท่ีอยู�ในประเทศไทยหรือบุคคลท่ีได�รับสัญชาติไทยตาม
กฎหมาย 
 

     
 



 
การแจ�งเกิด 

 แจ�งเกิดภายในกําหนด   กรณีเด็กเกิดในบ�าน   
ให�เจ�าบ�านหรือบิดา หรือมารดา แจ�งต�อนายทะเบียนแห�งท�องท่ีท่ีคนเกิดในบ�าน ภายใน  15  วัน 
นับแต�เด็กเกิด 

หลักฐานท่ีต�องนําไปแสดงเพ่ือแจ�งการเกิด 
1. บัตรประจําตัวของผู�แจ�งเกิด 
2. ใบรับแจ�งการเกิด(ท.ร.1 ตอนหน�า)ท่ีผู�ใหญ�บ�านออกให� 
3. สําเนาทะเบียนบ�านท่ีจะเพ่ิมช่ือเด็ก 
4. พยานบุคคลท่ีรู�เห็นการเกิดของเด็ก เช�น  
ผู�ทําคลอดเด็ก  เพ่ือนบ�าน  เป�นต�น 
กรณีเด็กเกิดในโรงพยาบาล  สถานีอนามัยหรือสถานพยาบาล 
โรงพยาบาลจะออกหนังสือรับรองการเกิดมอบแก�ผู�แจ�ง  บิดา  มารดาของเด็กและให�นําเอกสาร
ดังกล�าวไปแจ�งการเกิดของเด็กภายใน 15 วัน ท่ีสํานักทะเบียน                 

หลักฐานท่ีต�องนําไปแสดงเพ่ือแจ�งการเกิด 

(1)  สําเนาทะเบียนบ�านฉบับเจ�าบ�านท่ีจะเพ่ิมช่ือเด็ก 
(2)  บัตรประจําตัวประชาชนของผู�แจ�งการเกิด    
(3)  หนังสือรับรองการเกิด(ท.ร.1/1) 
                         ข้ันตอนการติดต�อ 
1. ย่ืนเอกสารหลักฐานท่ีสํานักทะเบียนอําเภอหรือ 
สํานักทะเบียนท�องถ่ินท่ีสถานพยาบาลตั้งอยู� (สถานพยาบาลท่ีเด็กเกิด)  
2. นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรับแจ�ง 
การเกิดพร�อมท้ังเพ่ิมช่ือเด็ก และมอบสูติบัตรพร�อมท้ังสําเนาทะเบียนบ�านฉบับเจ�าบ�านคืนแก�ผู�แจ�ง 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แจ�งเกิดเกินกําหนด 

    เป�นการแจ�งการเกิดเม่ือเวลาผ�านพ�นไปจากท่ี กฎหมายกําหนดไว� ( 15 วัน ) ต�องระวางโทษ ปรับ
ไม�เกิน 1,000 บาท 
หลักฐานเอกสารประกอบการแจ�ง 
       1.  บัตรประจําตัวประชาชนของผู�แจ�ง บัตรประจําตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผู�ปกครอง
ของเด็ก 
        2. สําเนาทะเบียนบ�านฉบับเจ�าบ�านท่ีมีช่ือบิดา มารดา หรือผู�ปกครองของเด็ก 
            2.1 กรณีมอบหมายให�แจ�งแทนให�แนบหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนของผู�มอบและผู�รับ
มอบพร�อมหนังสือมอบหมาย 

  2.2 หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล ( ถ�ามี )หรือผลการตรวจดีเอ็นเอซ่ึงแสดง 
ความสัมพันธKการเป�นบิดามารดาของเด็ก(ถ�ามี) 

  2.3 หนังสือยินยอมให�บุตรใช�ช่ือสกุลของบิดา ( กรณีไม�จดทะเบียนสมรส ) 
            2.4 รูปถ�ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 

  2.5 พยานบุคคล  
  2.6 บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนต�างด�าวของบิดา มารดา หรือผู�ปกครอง 

ของเด็ก 

 
     

 
ผู�มีส*วนได�เสีย 

   ตามระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว�าด�วยการจัดทําทะเบียนราษฎร ผู�มีส�วนได�เสียหมายถึง 
1. เจ�าบ�าน 
2. ผู�มีช่ือและรายการปรากฏในเอกสารท่ีจะขอตรวจ  หรือคัด และรับรองสําเนา 
3. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีส�วนได�เสียเก่ียวกับเอกสารการทะเบียนราษฎร 
4. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีส�วนได�เสียเก่ียวกับเอกสารการทะเบียนราษฎรไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อม 

หมายรวมถึง บุคคลใดๆ ก็ตามท่ีมีประโยชนKได�เสียกับทะเบียนบ�าน ไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อม 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การแจ�งย�ายเข�า 
    ให�เจ�าบ�านของบ�านท่ีมีคนย�ายเข�า แจ�งการย�ายเข�าภายใน  15   วัน 

หลักฐานท่ีต�องนําไปแสดง 
1. บัตรประจําตัวของเจ�าบ�านหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมาย 
2. บัตรประจําตัวของคนท่ีย�ายเข�า 
3. ใบแจ�งการย�ายท่ีอยู� (ท.ร.6) ท่ีได�มาจากการแจ�งย�ายออก 
4. สําเนาทะเบียนบ�าน(ฉบับเจ�าบ�าน)  

ข้ันตอนการติดต�อ 
ย่ืนเอกสารหลักฐานท่ีงานทะเบียนราษฎรของสํานักอําเภอหรือสํานักทะเบียนท�องถ่ิน(เทศบาล) 
และเม่ือนายทะเบียนรับแจ�งการย�ายเข�าและเพ่ิมช่ือผู�ย�ายเข�าในทะเบียนบ�านเรียบร�อยแล�ว  นายทะเบียน 
จะมอบสําเนาทะเบียนบ�านฉบับเจ�าบ�านและเอกสารท่ีเก่ียวข�องคืนแก�ผู�แจ�ง   
  

      
 

การแจ�งย�ายออก 
   ให�เจ�าบ�านของบ�านท่ีมีคนย�ายออก แจ�งการย�ายออกภายใน  15  วันนับแต�วันท่ีคนย�ายออกจากบ�าน 
หลักฐานท่ีต�องนําไปแสดง 
1.  บัตรประจําตัวของเจ�าบ�านหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมาย 
2.  บัตรประจําตัวของคนท่ีย�ายออก 
3.  ใบรับแจ�งการย�ายท่ีอยู�(ท.ร. 6 ตอนหน�า) ท่ีผู�ใหญ�บ�านออกให� 
4. สําเนาทะเบียนบ�านท่ีคนย�ายออกมีช่ืออยู� 

ข้ันตอนการติดต�อ 
(1)  ถ�าบ�านท่ีคนย�ายออกอยู�นอกเขตเทศบาล ให�แจ�งต�อสํานักทะเบียนอําเภอแห�งท�องท่ีท่ีผู�ย�ายออกมีช่ือ
ในทะเบียนบ�าน 
(2) ถ�าบ�านท่ีคนย�ายออกอยู�ในเขตเทศบาลให�แจ�งท่ีงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนท�องถ่ินท่ีบ�าน
หลังนั้นตั้งอยู� 
(3)  เม่ือนายทะเบียนได�รับแจ�งการย�ายออกและจําหน�ายรายการในทะเบียนบ�านเรียบร�อยแล�ว   
นายทะเบียนจะมอบใบแจ�งการย�ายท่ีอยู� และสําเนาทะเบียนบ�านฉบับเจ�าบ�านคืนให�ผู�แจ�ง 

(1)  ให�ผู�แจ�งย�ายออกนําใบแจ�งย�ายท่ีอยู�ไปแจ�งย�ายเข�า ณ ทะเบียนบ�านหลังท่ีเข�าไปอยู�ใหม� 
 

      
 

 

 

 

 

 



การแจ�งย�ายที่อยู*ปลายทางอัติโนมัต ิ
หลักฐานท่ีต�องนําไปแสดง 

1. บัตรประจําตัวประชาชนของเจ�าบ�านท่ีจะย�ายเข�า 
2. บัตรประจําตัวประชาชนของคนท่ีจะย�ายเข�า 
3. หนังสือแสดงความยินยอมของเจ�าบ�านท่ีอนุญาตให�ย�ายเข�าอยู�ในบ�าน 
4. สํานาทะเบียนบ�าน(ฉบับเจ�าบ�าน)ท่ีย�ายเข�าไปอยู�ใหม� 

           ข้ันตอนการติดต�อ 
ย่ืนเอกสารหลักฐานท่ีงานทะเบียนราษฎร 

ของสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท�องถ่ิน(เทศบาล) แห�งท�องท่ีท่ีจะย�ายเข�าแห�งเดียว โดยไม�ต�อง
กลับไปแจ�งการย�ายออก ณ สํานักทะเบียนท่ีบ�านเดิมตั้งอยู�   

เสียค*าธรรมเนียม  20  บาท 
      

 
การแจ�งตาย 

กรณีตายในสถานพยาบาล 
   ให�เจ�าบ�านของสถานพยาบาล  หรือบุคคลท่ีเจ�าบ�านมอบหมาย  แจ�งการตายภายใน 24  ช่ัวโมง 
หลักฐานท่ีต�องนําไปแสดงเพ่ือแจ�งตายและขอมรณบัตร 
( 1)   บัตรประจําตัวของผู�แจ�งการตายหรือผู�ได�รับมอบหมาย 
( 2)   บัตรประจําตัวของผู�ตาย(ถ�ามี) 
( 3)   หนังสือรับรองการตาย (ท.ร. 4/1)ท่ีสถานพยาบาลออกให� 
( 4)   สําเนาทะเบียนบ�านท่ีผู�ตายมีช่ือ(ถ�ามี) 

ข้ันตอนการดําเนินการ 
1. ย่ืนเอกสารหลักฐานท่ีงานทะเบียนราษฎร 

ของอําเภอ หรือเทศบาลแห�งท�องท่ีท่ีสถานพยาบาลตั้งอยู� (สถานพยาบาลท่ีรักษาก�อนตาย) 
2. เม่ือนายทะเบียนรับแจ�งการตายและจําหน�ายช่ือผู�ตายในทะเบียนบ�านเรียบร�อยแล�ว  

นายทะเบียนจะมอบมรณบัตรและสําเนาทะเบียนบ�านฉบับเจ�าบ�านคืนให�กับผู�แจ�ง   
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรณีตายนอกสถานพยาบาล 
1. กรณีตายในบ�าน  เช�น  บ�านของผู�ตาย  ญาติ  พ่ีน�อง  โรงงาน  เป�นต�น  ให�เจ�าบ�านท่ีมีคนตาย

หรือผู�พบศพหรือบุคคลท่ีได�รับมอบหมาย แจ�งการตายภายใน  24 ช่ัวโมงนับแต�เวลาตายหรือ
เวลาท่ีพบศพ 

2. กรณีตายนอกบ�าน  เช�น ศาลาพักผู�โดยสาร  ห�างนา  บนรถรับจ�าง  เป�นต�น  ให�บุคคลท่ีไปกับ
ผู�ตายหรือผู�พบศพ แจ�งการตายภายใน  24 ช่ัวโมง นับแต�เวลาตายหรือเวลาท่ีพบศพ 

หลักฐานท่ีต�องนําไปแสดงเพ่ือแจ�งการตายและขอมรณบัตร 
1. บัตรประจําตัวประชาชนของผู�แจ�งการตายหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมาย 
2. บัตรประจําตัวของคนตาย 
3. ใบรับแจ�งการตาย(ท.ร.4 ตอนหน�า)ท่ีผู�ใหญ�บ�านออกให� 
4. สําเนาทะเบียนบ�าน ท่ีผู�ตายมีช่ืออยู� 
5. พยานบุคคลท่ีรู�เห็นการตายหรือพบศพ เช�น ญาติพ่ีน�อง  เพ่ือนบ�าน   เป�นต�น 

 
      

 
     การขอเลขบ�านใหม* 

หรือบ�านท่ีปลูกสร�างนานแล�วแต*ยังไม*มีบ�านเลขท่ี 
หลักฐานท่ีต�องนําไปแสดง 
 1. ใบอนุญาตก�อสร�างอาคารหรือหนังสือรับรองส่ิงปลูกสร�าง 
 2. ใบรับแจ�งเก่ียวกับบ�าน (ท.ร.9) ออกโดยผู�ใหญ�บ�าน หรือกํานันท�องท่ีท่ีบ�านท่ีปลูกสร�างเสร็จตั้งอยู� 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ�านของผู�ย่ืนพร�อมรับรองสําเนาถูกต�องทุกฉบับ 
จํานวนอย�างละ  1  ชุด 
4. หนังสือมอบอํานาจ  / มอบหมายจากเจ�าของกรรมสิทธิ์ (ถ�ามี) 
5. เอกสารสิทธิ์แสดงการครอบครองท่ีดินของบ�านท่ีปลูกสร�างนั้นตั้งอยู�  
6. รูปถ�ายบ�านท่ีปลูกสร�างเสร็จท้ัง 4 ด�าน  
7. กรณีย่ืนในนามบริษัท ห�างหุ�นส�วนจํากัด  ฯลฯ  
ต�องมีหนังสือรับรองการจัดตั้ง  หรือหนังสือรับรองโดยแนบสําเนาทะเบียนบ�าน  และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู�มีอํานาจลงนามทุกคน  ลงลายมือช่ือพร�อมรับรองสําเนาถูกต�องเอกสารทุกฉบับ   
จํานวน  1 ชุด 

      

 

 

 
 
 
 
 
 



 
           อัตราค*าธรรมเนียมเกี่ยวกบังานทะเบียนราษฎร  

 
         1.   การขอคัดและรับรองสําเนารายการในทะเบียนบ�าน ตามมาตรา 6 (ขอคัดสําเนาทะเบียนบ�าน 
ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย ฉบับละ 10 บาท 

2.  การขอคัดและรับรองสําเนารายการข�อมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามมาตรา 14 (1)  
ฉบับละ 20 บาท 

3.  การขอรับสําเนาทะเบียนบ�านตามมาตรา 39 วรรคสอง (ฉบับเจ�าบ�าน) ฉบับละ 20 บาท 
 

      

 
การแก�ไขรายการเอกสารทะเบียนราษฎร 

เอกสารงานทะเบียนราษฎรท่ีสามารถขอแก�ไขเปล่ียนแปลงได�  คือ 
1. ทะเบียนบ�าน  สําเนาทะเบียนบ�าน  ทะเบียน 

บ�านกลาง  ทะเบียนประวัติ 
2. สูติบัตร  และทะเบียนคนเกิด 
3. มรณบัตร  และทะเบียนคนตาย 
4. ใบแจ�งการย�ายท่ีอยู� 
5. อ่ืน เช�น รายการบัตรประจําตัวคนซ่ึงไม�มีสัญชาติไทย 

ผู�ย่ืนคําร�องและเอกสารหลักฐาน 
(1)  กรณีขอแก�ไขรายการในทะเบียนบ�านหรือทะเบียนประวัติ  ให�เจ�าบ�าน หรือเจ�าของรายการท่ีขอแก�ไข 
หรือบิดา มารดา(กรณีเจ�าของรายการไม�บรรลุนิติภาวะ) หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายจากบุคคลดังกล�าว 
สถานท่ีย่ืนคําร�อง ณ สํานักทะเบียนอําเภอ หรือ สํานักทะเบียนท�องถ่ินแห�งท�องท่ีท่ีผู�ร�องมีช่ืออยู�ในทะเบียน
บ�าน และทะเบียนประวัติ 
     (2) กรณีขอแก�ไขรายการในสูติบัตร    
ให�เจ�าของรายการท่ีขอแก�ไข หรือบิดามารดา(กรณีเจ�าของรายการไม�บรรลุนิติภาวะ) หรือผู�ท่ีได�รับ
มอบหมายสถานท่ีย่ืนคําร�อง ณ สํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนท�องถ่ินแห�งท�องท่ีท่ีผู�ร�องมีช่ืออยู�
ในทะเบียนบ�าน และทะเบียนประวัติ 
(3)  กรณีขอแก�ไขรายการในมรณบัตร    
ให�บิดามารดา หรือญาติพ่ีน�อง  หรือผู�ท่ีมีนิติสัมพันธKกับผู�เสียชีวิต 
สถานท่ีย่ืนคําร�อง ณ สํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนท�องถ่ินแห�งท�องท่ีท่ีผู�ร�องมีช่ืออยู�ในทะเบียน
บ�าน และทะเบียนประวัติ 
(4) กรณีขอแก�ไขรายการในทะเบียนคนเกิด    
ให�เจ�าของรายการท่ีขอแก�ไข หรือบิดามารดา(กรณีเจ�าของรายการไม�บรรลุนิติภาวะ) หรือผู�ท่ีได�รับ
มอบหมายกรณีทะเบียนคนตาย ให�ให�บิดามารดา หรือญาติพ่ีน�อง  หรือผู�ท่ีมีนิติสัมพันธKกับผู�เสียชีวิต 
สถานท่ีย่ืนคําร�อง ณ สํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนท�องถ่ินแห�งท�องท่ีท่ีจัดทําทะเบียนคนเกิด 
และทะเบียนคนตาย 
 



 
หลักฐานท่ีใช�อ�างในการขอแก�ไขเปล่ียนแปลงรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร 
ได�แก�   เอกสารท่ีทางราชการออกให� ไม�ว�าเอกสารนั้นจะจัดทําข้ึนก�อนหรือหลังการจัดทําเอกสารทะเบียน
ราษฎรนั้น ๆ แต�ควรเป�นเอกสารทีท่ีความเก่ียวข�องกันสามารถอ�างอิงถึงกันได� เช�น สําเนาทะเบียนบ�าน
ฉบับปP  2499  ฉบับปP 2515  ฉบับปP  2526  ใบสําคัญการเปล่ียนช่ือตัว  ช่ือสกุล  หลักฐานการรับ
ราชการทหาร  เป�นต�น 

       

การขอตรวจ คัด และรับรองสําเนา 
รายการทะเบียนราษฎร 

    ผู�มีส�วนได�เสีย จะขอให�นายทะเบียนตรวจ คัดหรือรับรองสําเนารายการเอกสารทะเบียนราษฎร 
ผู�มีส*วนได�เสีย 
ตามระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว�าด�วยการจัดทําทะเบียนราษฎร “ผู�มีส�วนได�เสีย”หมายถึง 
1. เจ�าบ�าน   
2. ผู�มีช่ือและรายการปรากฏในเอกสารท่ีจะขอตรวจ  
หรือคัด และรับรองสําเนา 
3. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีส�วนได�เสียเก่ียวกับเอกสารการทะเบียนราษฎรไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อม หมาย
รวมถึง บุคคลใดๆก็ตามท่ีมีประโยชนKได�เสียกับทะเบียนบ�าน ไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อม  

 

       

 
 


