
สํานักปลัด  

งานทะเบียน 

การขอบานเลขท่ี 

บานปลูกสรางใหมหรือปลูกสรางมานานแลว แตยังไมมีบานเลขท่ีใหเจาบานแจงขอมีบานเลขท่ีตอนายทะเบียน

แหงทองท่ีท่ีบานตั้งอยู 

เอกสารหลักฐานท่ีตองนําไปแสดง 

1. สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาประจําตัวประชาชนเจาบาน 

2. โฉนดท่ีดิน 

3. แบบแปลนบาน 

4. ใบอนุญาตกอสราง(กรณีบานอยูในเขตเทศบาล) 

5.  

การแจงเกิด 

  เม่ือมีคนเกิดในบานใหเจาบานหรือบิดามารดา หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบิดามารดาหรือเจาบาน

เปนผูแจงการเกิด ตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีเด็กเกิด หรือสํานักทะเบียนอําเภอหรือ

สํานักทะเบียนทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีบิดา มารดาหรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ระยะเวลา

การแจงภายใน 15 วันนับแตวันเกิด 

เอกสารหลักฐานท่ีตองนําไปแสดง 

1. บัตรประจําตัวผูแจง และบัตรประจําตัว บิดามารดา (ถามี) 

2. สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาทะเบียนประวัติของบิดามารดา (ถามี) 

3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีจะเพ่ิมชื่อเด็กเขาในทะเบียนบาน 

4. หนังสือรับรองการเกิดตามแบบ ท.ร.๑/๑ ท่ีออกใหโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีเด็กเกิด (กรณีเด็ก

เกิดในสถานพยาบาล) 

5. ใบแจงการเกิดตามแบบ ท.ร.๑/๑ ตอนหนา (กรณีเกิดท่ีบานแจงตอกํานันหรือผูใหญบาน) 

6. หนังสือมอบหมาย (ถามี) 

กรณีการแจงเกิดเกินกําหนดของผูมีสัญชาติไทย (ระยะเวลาการแจงตั้งแตวันพนกําหนด 15 วัน นับแต

วันท่ีเกิด) 

สํานักทะเบียนท่ีแจงการเกิด 

1. สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินท่ีเกิดหรือ 

2. สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินอ่ืนท่ีบิดามารดาหรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายมีชื่อ

อยูในทะเบียนบาน 

ข้ันตอนการแจง เอกสารหลักฐานท่ีแจงตอนายทะเบียน 

1. บัตรประจําตัวของผูแจง (กรณีท่ีไมไดแจงการเกิดใหกับตัวเอง) 

2. บัตรประจําตัวหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ของบิดามารดาของเด็ก (ถามี) 

3. สําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14) ท่ีมีชื่อบิดามารดา หรือผูปกครองของเด็ก (ถามี) 
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4. รูปถายของเด็กขนาด 2 นิ้ว จาํนวน 2 รูป 

5. หนังสือมอบหมาย (ถามี) 

6. หนังสือรับรองการเกิด (กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล) 

7. ผลการตรวจ ดีเอ็นเอ (กรณีแจงเกิดตางสํานักทะเบียนหรือไมมีหนังสือรับรองการเกิด) 

8. พยานบุคคลผูนาเชื่อถือ กํานันหรือผูใหญบาน ขาราชการ ผูนําชุมชน พยานผูรูเห็นการเกิด เชน หมอ

ตําแย 

กรณีเด็กท่ีขอแจงเด็กท่ีเกิดมีอายุตั้งแต 7 ปข้ึนไปใหรวบรวมหลักฐานและเสนอนายอําเภอทองท่ีภายใน 60  

วันนับแตวันท่ีไดรับแจงการเกิดเพ่ือพิสูจนสถานการณเกิดและสัญชาติ 

 กรณีเด็กท่ีขอแจงเกิดอายุยุงไมเกิน 7 ปบริบูรณในวันท่ียื่นคํารองใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน

ทองถ่ินพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กท่ีเกิดแทนนายอําเภอ 

 

การแจงตาย 

 เม่ือมีคนตายในบาน ใหเจาบานเปนผูแจงการตายตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองท่ีท่ีมีคนตายภายใน 24 

ชั่วโมง นับแตเวลาตาย ในกรณีท่ีไมมีเจาบาน ใหผูพบศพแจงภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาพบศพ 

 เม่ือมีคนตายนอกบาน ใหผูท่ีไปกับผูตายหรือผูพบศพเปนผูแจงการตายตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองท่ีท่ี

ตายหรือพบศพ หรือแหงทองท่ีท่ีจะพึงแจงไดภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาท่ีตายหรือพบศพ ในกรณีนี้จะแจงตอ

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจก็ได 

 หลักฐานท่ีนําไปแสดง 

1. บัตรประจําตัวผูแจง 

2. บัตรประจําตัวของผูตาย (ถามี) 

3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานของผูตาย (ถามี) 

4. หนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล (กรณีท่ีตายในสถานพยาบาล) หรือบันทึกประจําวันจาก

เจาหนาท่ีตํารวจ (รายงานชันสูตรพลิกศพกรณีตายผิดธรรมชาติ) 

กรณีแจงการตายเกินกําหนดเวลา เอกสารหลักฐาน 

1. บัตรประจําตัวผูแจง 

2. บัตรประจําตัวของผูตาย (ถามี) 

3. หนังสือรับรองการตาย (กรณีคนตายในสถานพยาบาล) รายงานชันสูตรของเจาหนาท่ีตํารวจหรือ 

หนวยงานนิติเวช (กรณีการตายผิดธรรมชาติ หรือตายโดยไมทราบสาเหตุ) 

4. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีคนตายชื่อรายการบุคคล (ถามี) 

5. พยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือ กํานัน ผูใหญบาน ผูพบศพ หรือผูรูเห็นการตาย หรือขาราชการ และสอบสวนผู

แจงและพยานบุคคลใหทราบถึงสาเหตุท่ีไมแจงการตายภายใน  24 ชั่วโมง นับแตเวลาท่ีตายหรือพบศพ 

และการจัดการศพวาจะเก็บ ฝง เผา หรือทําลาย และสถานท่ีจัดการศพ 
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การแจงการตายของคนท่ีตายในทองท่ีสํานักทะเบียนอ่ืน 

 ผูแจงไดแกเจาบานของบานท่ีมีการตาย บุคลท่ีไปกับผูตาย ผูพบศพ หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากบุคคล

ดังกลาว สถานท่ีแจงการตาย สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินท่ีศพอยู หรือท่ีมีการจัดการศพโดยการ

เก็บ ฝง เผา หรือทําลาย 

เอกสารหลักฐานประกอบการแจง 

1. บัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง 

2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูตาย (ถามี) 

3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีมีชื่อคนตาย (ถามี) 

4. หนังสือรับรองการตายตามแบบ ท.ร.4/1 ของสถานพยาบาลท่ีคนตายเขารับการรักษาตัวกอนตาย 

5. ผลการตรวจ ดีเอ็นเอ ท่ีสามารถบงบอกตัวบุคคลของคนตาย 

6. พยานหลักฐานอ่ืน (ถามี) เชน รูปถายงานศพของคนตาย 

 

การแจงยายท่ีอยู 

 การแจงยายออกจากบาน (เพ่ือไปอยูบานอ่ืนท่ีอยูตางสํานักทะเบียน) 

 เม่ือมีผูอยูในบานยายออกจากบานผูมีหนาท่ีแจงยายออกคือ เจาบาน เจาตัว หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจา

บาน ใหแจงยายออกตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแหงท่ีท่ีตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ภายใน 15 วัน 

นับแตวันท่ีผูนั้นยายออกไป โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 

 เอกสารหลักฐานประกอบการแจงยายออก 

1. บัตรประจําตัวประชาชนผูแจง (เจาบาน) 

2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูท่ีไดรับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจาบานหรือเจาตัว (กรณี

มอบหมายใหแจงแทน) 

3. บัตรประจําตัวประชาชนของผูยายท่ีอยู (ถามี) 

4. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีจะแจงยายออก 

5.  

การแจงยายท่ีอยูเขาในทะเบียนบาน 

เม่ือมีผูท่ียายท่ีอยูเขามาอยูในบาน ใหเจาบานหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาบานแจงการยายเขาตอนาย 

ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีบานหลังท่ียายเขาตั้งอยู ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูนั้นเขามาอยู

ในบาน 

 เอกสารหลักฐานประกอบการแจงยายเขา 

1. บัตรประจําตัวประชาชนผูแจง (เจาบานหลังท่ียายเขา) 

2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูท่ีไดรับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจาบานหรือเจาตัว (กรณี

มอบหมายใหแจงแทน) 

3. บัตรประจําตัวประชาชนของผูท่ียายท่ีอยู (ถามี) 

4. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีแจงยายเขา 

7 



5. ใบแจงยายท่ีอยูท่ีไดมาจากการแจงยายออก ซ่ึงเจาบานไดลงชื่อยินยอมใหยายเขา 

 

การแจงยายออกและยายเขาภายในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน 

 ผูมีหนาท่ีแจงเจาบาน เจาตัว หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหแจงแทน ใหแจงการยายตอนายทะเบียนอําเภอหรือ

นายทะเบียนทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีบานหลังท่ีจะยายเขาตั้งอยูในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผู

นั้นเขามาอยูในบาน 

เอกสารหลักฐานประกอบการแจงยาย 

1. บัตรประจําตัวประชาชนผูแจงแลเจาบานยินยอมใหยายเขา 

2. บัตรประจําตัวประชาชนผูท่ีไดรับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจาบาน หรือเจาตัว (กรณี

มอบหมายใหแจงแทน) 

3. บัตรประจําตัวประชาชนผูยายท่ีอยู (ถามี) 

4. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีจะแจงยายออก และฉบับท่ีจะแจงยายเขา 

 

การแจงยายท่ีอยูปลายทาง 

 ผูมีหนาท่ีแจง ผูท่ียายท่ีอยูหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูยายท่ีอยู (กรณีเจาตัวไมสามารถไปดําเนินการไดดวย

ตนเองอาจมอบหมายใหดําเนินการแทนก็ได แตตองทําเปนหนังสือมอบหมายใหดําเนินการแทน) ใหแจงตอนาย

ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีบานหลังท่ีจะยายเขาตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ี (สํานักทะเบียนปลายทาง)

  

 เอกสารหลักฐานประกอบการแจงยาย 

1. บัตรประจําตัวประชาชนผูท่ียายท่ีอยู 

2. บัตรประจําตัวประชาชนผูท่ีไดรับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากผูท่ีมีหนาท่ีแจง (กรณีมอบหมาย

ใหแจงแทน) 

3. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบานท่ีจะยายเขา พรอมหนังสือแสดงความยินยอมของเจาบานท่ี

อนุญาตใหยายเขาอยูในบาน 

4. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ียายเขาไปอยูใหม 

 

การเพ่ิมช่ือและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน 

 การเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบานสามารถใชไดท้ังกรณีของคนสัญชาติไทยและคนซ่ึงไมมี

สัญชาติไทย ไมวาจะเปนผูท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยหรือนอกราชอาณาจักร มีหลายกรณี ดังนี้ 

 คนสัญชาติไทยขอเพ่ิมช่ือ 

 กรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเม่ือป พ.ศ. 2499 โดยจะตองเปนผูท่ีเกิดกอนวันท่ี 1 มิถุนายน 

2499 

 กรณีขอเพ่ิมชื่อโดยใชสูติบัตร ใบแจงการยายท่ีอยู หรือทะเบียนบานแบบเดิม 

 กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเดินทางกลับจากตางประเทศหรือเกิดในตางประเทศ 
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 กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด 

 กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเดินทางกลับตางประเทศโดยใชหนังสือเดินทาง 

 กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเกิดในตางประเทศขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบานโดยมีเหตุจําเปนท่ีไมอาจเดินทางกลับ

ประเทศไทย 

 กรณีบุคลอางวาเปนคนท่ีมีสัญชาติไทยขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบานโดยไมมีหลักฐานเอกสารมาแสดง 

 กรณีเพ่ิมชื่อเด็กอนาถาซ่ึงอยูในการอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหรือหนวยงานเอกชนท่ีอยูนอกประกาศ

กระทรวงมหาดไทย 

 กรณีบุคลท่ีไมไดมาลงรายการ “ตายหรือจําหนาย” ในทะเบียนบานไวแลว 

 กรณีคนท่ีไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติขอเพ่ิมชื่อ 

 คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยขอเพ่ิมช่ือ 

 กรณีคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและเคยมีชื่อในทะเบียนบาน 

 กรณีคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยไดรับการผอนผันใหพักอยูอาศัยในราชอาณาจักร 

 กรณีคนตางดาวท่ีเขามาในราชอาณาจักรไทย 

 

 ผูมีหนาท่ีแจงการเพ่ิมชื่อ เจาบาน หรือผูท่ีขอเพ่ิมชื่อ ใหยื่นคํารองตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน

ทองถ่ินท่ีบุคคลนั้นมีภูมิลําเนาอยู 

 เอกสารหลักบานประกอบการแจง 

1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ท.ร.14) ของบานท่ีจะขอเพ่ิมชื่อเขา 

2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูรอง (ถามี) 

3. เอกสารท่ีทางราชการออกให (ถามี) เชน สูติบัตร ใบแจงยายท่ีอยู ทะเบียนบาน หลักฐานการศึกษา 

หลักฐานทางทหาร เปนตน 

หมายเหตุ ท้ังนี้รายละเอียดในการเพ่ิมช่ือแตละกรรีใหเปนไปตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทํา

ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ขอ 93 – 108 

 

การแกไขเปล่ียนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 

 เอกสารการทะเบียนราษฎรทุกประเภท ไมวาจะเปนใบรับแจงการเกิด การตาย การยายท่ีอยู สูติบัตร 

ทะเบียนคนเกิด มรณบัตร ทะเบียนคนตาย ทะเบียนบาน ทะเบียนประวัติ หรือเอกสารเก่ียวกับบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมี

สัญชาติไทย ถามีการบันทึกหรือลงรายการใดๆ ไวไมถูกตองไมตรงตามความเปนจริง โดยความผิดพลาด คลาดเคลื่อน

ไมไดเกิดจากการกระทําทุจริต แจงขอความอันเปนเท็จโดยเจตนาปกปดหรือปดบังขอเท็จจริงเพ่ือประโยชนอยางไม

ถูกตอง นายทะเบียนสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารดังกลาวใหถูกตอง 

 ผูยื่นคํารอง ไดแก 

 กรณีขอแกไขรายการในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ ผูยื่นคํารองไดแก เจาบาน หรือเจาของรายการท่ี

ขอแกไข หรือบิดามารดา (กรณีเจาของรายการท่ีขอแกไขยังไมบรรลุนิติภาวะ) หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบุคคล

ดังกลาว 
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 กรณีขอแกไขรายการในสูติบัตร หรือทะเบียนคนเกิด ผูยื่นคํารองไดแก เจาของรายการท่ีขอแกไข หรือบิดา

มารดา (กรณีเจาของรายการยังไมบรรลุนิติภาวะ) หรือ ผูท่ีรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว 

 กรณีขอแกไขรายการในมรณบัตรหรือทะเบียนคนตาย ผูยื่นคํารองไดแก บิดามารดา ญาติพ่ีนอง หรือผูท่ีมี

นิติสัมพันธกับผูเสียชีวิต 

 เอกสารหลักฐานประกอบการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารทะเบียนราษฎร 

 เอกสารทางราชการออกใหไมวาเอกสารนั้นจะจัดข้ึนกอนหรือหลังการจัดทําเอกสารทะเบียนราษฎรนั้นๆ 

แตควรเปนเอกสารท่ีมีความเก่ียวของกันสามารถอางอิงถึงกันได เชน สําเนาทะเบียนบานฉบับป 2499 ฉบับป 2515 

หรือ ฉบับป 2526 ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หลักฐานการรับราชการทหาร เปนตน  
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