คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการประชาชน

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
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สํานักปลัด
งานทะเบียน
การขอบานเลขที่
บานปลูกสรางใหมหรือปลูกสรางมานานแลว แตยังไมมีบานเลขที่ใหเจาบานแจงขอมีบานเลขที่ตอนายทะเบียน
แหงทองที่ที่บานตั้งอยู
เอกสารหลักฐานที่ตองนําไปแสดง
1. สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาประจําตัวประชาชนเจาบาน
2. โฉนดที่ดิน
3. แบบแปลนบาน
4. ใบอนุญาตกอสราง(กรณีบานอยูในเขตเทศบาล)
5.
การแจงเกิด
เมื่อมีคนเกิดในบานใหเจาบานหรือบิดามารดา หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบิดามารดาหรือเจาบาน
เปนผูแจงการเกิด ตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่เด็กเกิด หรือสํานักทะเบียนอําเภอหรือ
สํานักทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่บิดา มารดาหรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ระยะเวลา
การแจงภายใน 15 วันนับแตวันเกิด
เอกสารหลักฐานที่ตองนําไปแสดง
1. บัตรประจําตัวผูแจง และบัตรประจําตัว บิดามารดา (ถามี)
2. สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาทะเบียนประวัติของบิดามารดา (ถามี)
3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่จะเพิ่มชื่อเด็กเขาในทะเบียนบาน
4. หนังสือรับรองการเกิดตามแบบ ท.ร.๑/๑ ที่ออกใหโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เด็กเกิด (กรณีเด็ก
เกิดในสถานพยาบาล)
5. ใบแจงการเกิดตามแบบ ท.ร.๑/๑ ตอนหนา (กรณีเกิดที่บานแจงตอกํานันหรือผูใหญบาน)
6. หนังสือมอบหมาย (ถามี)
กรณีการแจงเกิดเกินกําหนดของผูมีสัญชาติไทย (ระยะเวลาการแจงตั้งแตวันพนกําหนด 15 วัน นับแต
วันที่เกิด)
สํานักทะเบียนที่แจงการเกิด
1. สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่นที่เกิดหรือ
2. สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่นอื่นที่บิดามารดาหรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายมีชื่อ
อยูในทะเบียนบาน
ขั้นตอนการแจง เอกสารหลักฐานที่แจงตอนายทะเบียน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (กรณีที่ไมไดแจงการเกิดใหกับตัวเอง)
2. บัตรประจําตัวหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ของบิดามารดาของเด็ก (ถามี)
3. สําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14) ที่มีชื่อบิดามารดา หรือผูปกครองของเด็ก (ถามี)
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4.
5.
6.
7.
8.

รูปถายของเด็กขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
หนังสือมอบหมาย (ถามี)
หนังสือรับรองการเกิด (กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล)
ผลการตรวจ ดีเอ็นเอ (กรณีแจงเกิดตางสํานักทะเบียนหรือไมมีหนังสือรับรองการเกิด)
พยานบุคคลผูนาเชื่อถือ กํานันหรือผูใหญบาน ขาราชการ ผูนําชุมชน พยานผูรูเห็นการเกิด เชน หมอ
ตําแย
กรณีเด็กที่ขอแจงเด็กที่เกิดมีอายุตั้งแต 7 ปขึ้นไปใหรวบรวมหลักฐานและเสนอนายอําเภอทองที่ภายใน 60
วันนับแตวันที่ไดรับแจงการเกิดเพื่อพิสูจนสถานการณเกิดและสัญชาติ
กรณีเด็กที่ขอแจงเกิดอายุยุงไมเกิน 7 ปบริบูรณในวันที่ยื่นคํารองใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถิ่นพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่เกิดแทนนายอําเภอ
การแจงตาย
เมื่อมีคนตายในบาน ใหเจาบานเปนผูแจงการตายตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่มีคนตายภายใน 24
ชั่วโมง นับแตเวลาตาย ในกรณีที่ไมมีเจาบาน ใหผูพบศพแจงภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาพบศพ
เมื่อมีคนตายนอกบาน ใหผูที่ไปกับผูตายหรือผูพบศพเปนผูแจงการตายตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่
ตายหรือพบศพ หรือแหงทองที่ที่จะพึงแจงไดภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ตายหรือพบศพ ในกรณีนี้จะแจงตอ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจก็ได
หลักฐานที่นําไปแสดง
1. บัตรประจําตัวผูแจง
2. บัตรประจําตัวของผูตาย (ถามี)
3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานของผูตาย (ถามี)
4. หนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล (กรณีที่ตายในสถานพยาบาล) หรือบันทึกประจําวันจาก
เจาหนาที่ตํารวจ (รายงานชันสูตรพลิกศพกรณีตายผิดธรรมชาติ)
กรณีแจงการตายเกินกําหนดเวลา เอกสารหลักฐาน
1. บัตรประจําตัวผูแจง
2. บัตรประจําตัวของผูตาย (ถามี)
3. หนังสือรับรองการตาย (กรณีคนตายในสถานพยาบาล) รายงานชันสูตรของเจาหนาที่ตํารวจหรือ
หนวยงานนิติเวช (กรณีการตายผิดธรรมชาติ หรือตายโดยไมทราบสาเหตุ)
4. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่คนตายชื่อรายการบุคคล (ถามี)
5. พยานบุคคลที่นาเชื่อถือ กํานัน ผูใหญบาน ผูพบศพ หรือผูรูเห็นการตาย หรือขาราชการ และสอบสวนผู
แจงและพยานบุคคลใหทราบถึงสาเหตุที่ไมแจงการตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ตายหรือพบศพ
และการจัดการศพวาจะเก็บ ฝง เผา หรือทําลาย และสถานที่จัดการศพ
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การแจงการตายของคนที่ตายในทองที่สํานักทะเบียนอื่น
ผูแจงไดแกเจาบานของบานที่มีการตาย บุคลที่ไปกับผูตาย ผูพบศพ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากบุคคล
ดังกลาว สถานที่แจงการตาย สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่นที่ศพอยู หรือที่มีการจัดการศพโดยการ
เก็บ ฝง เผา หรือทําลาย
เอกสารหลักฐานประกอบการแจง
1. บัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง
2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูตาย (ถามี)
3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่มีชื่อคนตาย (ถามี)
4. หนังสือรับรองการตายตามแบบ ท.ร.4/1 ของสถานพยาบาลที่คนตายเขารับการรักษาตัวกอนตาย
5. ผลการตรวจ ดีเอ็นเอ ที่สามารถบงบอกตัวบุคคลของคนตาย
6. พยานหลักฐานอื่น (ถามี) เชน รูปถายงานศพของคนตาย
การแจงยายที่อยู
การแจงยายออกจากบาน (เพื่อไปอยูบานอื่นที่อยูตางสํานักทะเบียน)
เมื่อมีผูอยูในบานยายออกจากบานผูมีหนาที่แจงยายออกคือ เจาบาน เจาตัว หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจา
บาน ใหแจงยายออกตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงที่ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ภายใน 15 วัน
นับแตวันที่ผูนั้นยายออกไป โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
เอกสารหลักฐานประกอบการแจงยายออก
1. บัตรประจําตัวประชาชนผูแจง (เจาบาน)
2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูที่ไดรับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจาบานหรือเจาตัว (กรณี
มอบหมายใหแจงแทน)
3. บัตรประจําตัวประชาชนของผูยายที่อยู (ถามี)
4. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่จะแจงยายออก
5.
การแจงยายที่อยูเขาในทะเบียนบาน
เมื่อมีผูที่ยายที่อยูเขามาอยูในบาน ใหเจาบานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาบานแจงการยายเขาตอนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่บานหลังที่ยายเขาตั้งอยู ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูนั้นเขามาอยู
ในบาน
เอกสารหลักฐานประกอบการแจงยายเขา
1. บัตรประจําตัวประชาชนผูแจง (เจาบานหลังที่ยายเขา)
2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูที่ไดรับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจาบานหรือเจาตัว (กรณี
มอบหมายใหแจงแทน)
3. บัตรประจําตัวประชาชนของผูที่ยายที่อยู (ถามี)
4. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่แจงยายเขา
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5. ใบแจงยายที่อยูที่ไดมาจากการแจงยายออก ซึ่งเจาบานไดลงชื่อยินยอมใหยายเขา
การแจงยายออกและยายเขาภายในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน
ผูมีหนาที่แจงเจาบาน เจาตัว หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหแจงแทน ใหแจงการยายตอนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่บานหลังที่จะยายเขาตั้งอยูในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผู
นั้นเขามาอยูในบาน
เอกสารหลักฐานประกอบการแจงยาย
1. บัตรประจําตัวประชาชนผูแจงแลเจาบานยินยอมใหยายเขา
2. บัตรประจําตัวประชาชนผูที่ไดรับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจาบาน หรือเจาตัว (กรณี
มอบหมายใหแจงแทน)
3. บัตรประจําตัวประชาชนผูยายที่อยู (ถามี)
4. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่จะแจงยายออก และฉบับที่จะแจงยายเขา
การแจงยายที่อยูปลายทาง
ผูมีหนาที่แจง ผูที่ยายที่อยูหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูยายที่อยู (กรณีเจาตัวไมสามารถไปดําเนินการไดดวย
ตนเองอาจมอบหมายใหดําเนินการแทนก็ได แตตองทําเปนหนังสือมอบหมายใหดําเนินการแทน) ใหแจงตอนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่บานหลังที่จะยายเขาตั้งอยูในเขตพื้นที่ (สํานักทะเบียนปลายทาง)
เอกสารหลักฐานประกอบการแจงยาย
1. บัตรประจําตัวประชาชนผูที่ยายที่อยู
2. บัตรประจําตัวประชาชนผูที่ไดรับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากผูที่มีหนาที่แจง (กรณีมอบหมาย
ใหแจงแทน)
3. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบานที่จะยายเขา พรอมหนังสือแสดงความยินยอมของเจาบานที่
อนุญาตใหยายเขาอยูในบาน
4. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่ยายเขาไปอยูใหม
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบานสามารถใชไดทั้งกรณีของคนสัญชาติไทยและคนซึ่งไมมี
สัญชาติไทย ไมวาจะเปนผูที่เกิดในราชอาณาจักรไทยหรือนอกราชอาณาจักร มีหลายกรณี ดังนี้
คนสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อ
กรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อป พ.ศ. 2499 โดยจะตองเปนผูที่เกิดกอนวันที่ 1 มิถุนายน
2499
กรณีขอเพิ่มชื่อโดยใชสูติบัตร ใบแจงการยายที่อยู หรือทะเบียนบานแบบเดิม
กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากตางประเทศหรือเกิดในตางประเทศ
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กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับตางประเทศโดยใชหนังสือเดินทาง
กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในตางประเทศขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบานโดยมีเหตุจําเปนที่ไมอาจเดินทางกลับ
ประเทศไทย
กรณีบุคลอางวาเปนคนที่มีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบานโดยไมมีหลักฐานเอกสารมาแสดง
กรณีเพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยูในการอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหรือหนวยงานเอกชนที่อยูนอกประกาศ
กระทรวงมหาดไทย
กรณีบุคลที่ไมไดมาลงรายการ “ตายหรือจําหนาย” ในทะเบียนบานไวแลว
กรณีคนที่ไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติขอเพิ่มชื่อ
คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อ
กรณีคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและเคยมีชื่อในทะเบียนบาน
กรณีคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยไดรับการผอนผันใหพักอยูอาศัยในราชอาณาจักร
กรณีคนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรไทย
ผูมีหนาที่แจงการเพิ่มชื่อ เจาบาน หรือผูที่ขอเพิ่มชื่อ ใหยื่นคํารองตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถิ่นที่บุคคลนั้นมีภูมิลําเนาอยู
เอกสารหลักบานประกอบการแจง
1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ท.ร.14) ของบานที่จะขอเพิ่มชื่อเขา
2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูรอง (ถามี)
3. เอกสารที่ทางราชการออกให (ถามี) เชน สูติบัตร ใบแจงยายที่อยู ทะเบียนบาน หลักฐานการศึกษา
หลักฐานทางทหาร เปนตน
หมายเหตุ
ทั้งนี้รายละเอียดในการเพิ่มชื่อแตละกรรีใหเปนไปตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทํา
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ขอ 93 – 108
การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
เอกสารการทะเบียนราษฎรทุกประเภท ไมวาจะเปนใบรับแจงการเกิด การตาย การยายที่อยู สูติบัตร
ทะเบียนคนเกิด มรณบัตร ทะเบียนคนตาย ทะเบียนบาน ทะเบียนประวัติ หรือเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมี
สัญชาติไทย ถามีการบันทึกหรือลงรายการใดๆ ไวไมถูกตองไมตรงตามความเปนจริง โดยความผิดพลาด คลาดเคลื่อน
ไมไดเกิดจากการกระทําทุจริต แจงขอความอันเปนเท็จโดยเจตนาปกปดหรือปดบังขอเท็จจริงเพื่อประโยชนอยางไม
ถูกตอง นายทะเบียนสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารดังกลาวใหถูกตอง
ผูยื่นคํารอง ไดแก
กรณีขอแกไขรายการในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ ผูยื่นคํารองไดแก เจาบาน หรือเจาของรายการที่
ขอแกไข หรือบิดามารดา (กรณีเจาของรายการที่ขอแกไขยังไมบรรลุนิติภาวะ) หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบุคคล
ดังกลาว
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กรณีขอแกไขรายการในสูติบัตร หรือทะเบียนคนเกิด ผูยื่นคํารองไดแก เจาของรายการที่ขอแกไข หรือบิดา
มารดา (กรณีเจาของรายการยังไมบรรลุนิติภาวะ) หรือ ผูที่รับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว
กรณีขอแกไขรายการในมรณบัตรหรือทะเบียนคนตาย ผูยื่นคํารองไดแก บิดามารดา ญาติพี่นอง หรือผูที่มี
นิติสัมพันธกับผูเสียชีวิต
เอกสารหลักฐานประกอบการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารทะเบียนราษฎร
เอกสารทางราชการออกใหไมวาเอกสารนั้นจะจัดขึ้นกอนหรือหลังการจัดทําเอกสารทะเบียนราษฎรนั้นๆ
แตควรเปนเอกสารที่มีความเกี่ยวของกันสามารถอางอิงถึงกันได เชน สําเนาทะเบียนบานฉบับป 2499 ฉบับป 2515
หรือ ฉบับป 2526 ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หลักฐานการรับราชการทหาร เปนตน

