
ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการทะเบียนราษฎร 
1. การแจ้งเกิด 

เด็กทุกคนที่เกิดในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าจะเป็นบุตรของคนสัญชาติไทย หรือเป็นบุตรของคนต่าง
ด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นบุตรของผู้หลบหนีเข้าเมือง  มีหน้าที่แจ้งการเกิด คือ บิดา มารดา 
ผู้ปกครองชอบด้วยกฎหมาย หรือ เจ้าบ้านที่เด็กเกิดต้องแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
แห่งท้องที่อ่ืนที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็ได้ และ
นายทะเบียนต้องรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรให้ผู้แจ้งโดยมีข้อเท็จจริงเท่าที่จะสามารถทราบได้  

 การแจ้งเกิดนั้น  ผู้มีหน้าที่แจ้งการเกิดจะมอบหมายเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งแทนก็ได้   
1.1  เด็กเกิดในบ้าน (อาคารที่มีบ้านเลขที่ รวมถึงสถานพยาบาล) 

ผู้แจ้ง  ได้แก่ บิดา หรือมารดา หรือเจ้าบ้านที่เด็กเกิด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากบิดา มารดา 
หรือเจ้าบ้าน 
  ระยะเวลาการแจ้ง  ภายใน  15  วันนับแต่วันเกิด 

 ส านักทะเบียนที่แจ้งการเกิด  ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นที่ที่เด็กเกิด หรือ
ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นแห่งที่ที่บิดา มารดาหรือผุ้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน 
ขั้นตอนการแจ้ง กรณีแจ้ง ณ ส านักทะเบียนแห่งท้องท่ีที่เด็กเกิด 

1. ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน  ได้แก่ 
1.1 บัตรประจ าตัวผู้แจ้ง  และบัตรประจ าตัวของบิดา มารดา (ถ้ามี) 
1.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาทะเบียนประวัติของบิดา มารดา (ถ้ามี) 
1.3 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะเพ่ิมชื่อเด็กท่ีเกิด 
1.4 หนังสือรับรองการเกิดตามแบบ ท.ร.1/1 ที่ออกให้โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เด็ก

เกิด (กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล) 
1.5 ใบรับแจ้งการเกิดตามแบบ ท.ร.1 ตอนหน้า (กรณีแจ้งเกิดกับ ก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน) 
1.6 หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี) 

2. นายทะเบียน 
2.1 ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องของหลักฐานผู้แจ้ง 
2.2 ตรวจสอบรายการบุคคลของเด็กท่ีแจ้งเกิดกับฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรว่าเด็กมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้านแห่งอ่ืนหรือไม่ 
2.3 ลงรายการในสูติบัตร (ท.ร.1 ส าหรับคนซึ่งมีสัญชาติไทย ท.ร.3 ส าหรับบุตรของคนซึ่งไม่มี

สัญชาติไทย หรือ ท.ร.031 ส าหรับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง) 
2.4 เพ่ิมชื่อในทะเบียนและส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เด็กเกิด (ท.ร14 หรือ ท.ร.13 

แล้วแต่กรณี) หรือทะเบียนประวัติ (ท.ร.38 ก.) กรณีบุตรของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
2.5 มอบสูตรบัตรตอน 1 และหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ ผู้แจ้ง  



 3. กรณีเด็กเกิดและได้รับสูติบัตร ท.ร.1 หรือ .ร.3 เป็นคนในท้องที่ให้นายทะเบียนเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน 
ท.ร.14 หรือท.ร.13 ของบิดา มารดา หากบิดา มารดาไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านให้เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้านกลางของ
ส านักทะเบียน แต่ถ้าเด็กท่ีเกิดเป็นคนต่างท้องที่ ให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านกลาง แล้วแต่กรณี  
 ขั้นตอนการแจ้ง กรณีแจ้ง ณ  ส านักทะเบียนแห่งท้องท่ีอ่ืน 

1. ผู้แจ้ง ได้แก่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กท่ีเกิด  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน  ได้แก่   

1.1 บัตรประจ าตัวผู้แจ้งและบัตรประจ าตัวของ บิดา มารดา 
1.1.1 ส าเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็กที่เกิด 
1.1.2 หนังสือรับรองการเกิด ที่ออกให้โดยโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่เด็กเกิด 

หรือผลตรวจ ดี เอ็น เอ ที่ตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันที่มีความ
น่าเชื่อถือซึ่งแสดงความสัมพันธ์การเป็นบิดามารดาของเด็กท่ีเกิดอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  

1.1.3 หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี) 
1.1.4 พยานบุคคลอย่างน้อย 2 คน  

2. เด็กเกิดนอกบ้าน 
ผู้แจ้ง ได้แก่บิดา หรือมารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบิดาหรือมารดา  

ระยะเวลาการแจ้ง  ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้อไม่เกิน 
30 วันนับแต่วันเกิด 

ส านักทะเบียนที่แจ้ง  ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่น แห่งท้องที่ที่เก็กเกิด หรือส านัก
ทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่บิดามารดาหรือผุ้ปกครองของเด็กที่เกิดมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้าน 

ขั้นตอนการแจ้ง กรณีแจ้ง ณ ส านักทะเบียนแห่งท้องท่ีที่เด็กเกิด 
1. ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน ได้แก่ 

1.1 บัตรประจ าตัวของผู้แจ้ง  และบัตรประจ าตัวของบิดา มารดาร (ถ้ามี) 
1.2 ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาทะเบียนประวัติของ บิดา มารดา (ถ้ามี)  
1.3 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะเพ่ิมชื่อเด็กท่ีเกิด 
1.4 ใบรับแจ้งการเกิด  ตามแบบ ทร.1 ตอนหน้า (กรณีแจ้งเกิดกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 
1.5 หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี) 

ขั้นตอนการแจ้ง  กรณีแจ้งเกิด ณ ส านักทะเบียนแห่งท้องท่ีอ่ืน 
1. ผู้แจ้ง  ได้แก่ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้ได้รับ

มอบหมายแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน ได้แก่ 
1. บัตรประจ าตัวผู้แจ้งและบัตรประจ าตัวของบิดา มารดา (ถ้ามี) 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็กท่ีเกิด 



3. ผลตรวจทางวิทยาศาสตร์ เช่น ผลการตรวจ ดีเอ็นเอ ที่ตรวจพิสูจน์จาก
หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งแสดงความสัมพันธ์การ
เป็นบิดา มารดาของเด็กท่ีเกิด 

4. พยานบุคคลอย่างน้อย 2 คน 
5. หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี) 

2. เด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง  
เด็กท่ีจะแจ้งการเกิด ต้องมีอายุต่ ากว่า  7 ปีบริบูรณ์ 
ผู้แจ้ง   ได้แก่  เจ้าที่หน้าของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ที่รับ
ตัวเด็กไว้ 
ระยะเวลาการแจ้ง  ความแจ้งภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับตัวเด็กไว้ (กฎหมาย
ก าหนดไว้)  
ส านักทะเบียนที่แจ้ง  ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนแห่งท้องที่ท่ีหน่วยงาน
ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้รับตัวเด็กนั้นไว้ตั้งอยู่ 

 ขั้นตอนการแจ้ง 
1. บัตรประจ าตัวผู้แจ้ง 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานสงเคราะห์หรือสถานที่ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนซึ่งรับตัวเด็กท่ีขอ

แจ้งการเกิดไว้ 
3. บันทึกการรับตัวเล็กซึ่งจัดท าโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือเจ้าที่ของกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้รับตัวเด็กจากผู้พบเด็ก  
4. หลักฐานการรับเด็กของหน่วยงานที่รับตัวเด็กไว้ 
5. รูปถ่ายของเด็ก ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
6. หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กท้ังพยานเอกสารและวัตถุพยาน (ถ้ามี) 

3. เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยู่ในการอุปการะของ
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกสารที่จดทะเบียนตามกฏหมายโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการช่วยเหลือเด็ก 

เด็กที่จะแจ้งการเกิด ต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี 
 ผู้แจ้ง  ได้แก่  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กตามรายชื่อ
หน่วยงานที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ระยะเวลาการแจ้ง   ควรแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับตัวเด็กไว้อุปการะหรือสงเคราะห์ 
(กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้) 
 ส านักทะเบียนที่แจ้งการเกิด  ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่
หน่วยงานที่อุปการะหรือสงเคราะห์เด็กตั้งอยู่  
 
 



 ขั้นตอนการแจ้ง 
1. ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน ได้แก่  

- บัตรประจ าตัวผู้แจ้ง 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของหน่วยงานที่ให้การอุปการะหรือสงเคราะห์เด็ก 
- หลักฐานการรับตัวเด็กของหน่วยงานที่ดูแลหรืออุปการะเด็ก 
- รูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว  จ านวน 2 รูป 
- หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี) 
- หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กท้ังพยานเอกสารและวัตถุพยาน (ถ้ามี)  

การแจ้งการเกิดเกินก าหนดของผู้มีสัญชาติไทย  
 ผู้แจ้ง  

1. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีบุคคลที่จะแจ้งการเกิดยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
2. ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งการเกิดแจ้งด้วยตนเอง กรณีบรรลุนิติภาวะแล้ว 

ระยะเวลาการแจ้ง  ตั้งแต่วันพ้นก าหนด 15  วันนับแต่วันที่เกิด 
ส านักทะเบียนที่แจ้งการเกิด 

1. ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นท่ีเกิด หรือ  
2. ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นอ่ืนที่บิดา  มารดา หรือผุ้ปกครองโดย

ชอบด้วนกฎหมายมีชื่ออยู่ในทะเบียน 
ขั้นตอนการแจ้ง 

1. ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน ได้แก่  
- บัตรประจ าตัวของผู้แจ้ง (กรณีท่ีไม่แจ้งการเกิดให้กับตนเอง) 
- บัตรประจ าตัวหรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว ของบิดา มารดา หรือ

ผู้ปกครองของเด็ก (ถ้ามี) 
- รูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
- หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี) 
- หนังสือรับรองการเกิด ตามแบบ ท.ร.1/1 (กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล) 
-   ผลตรวจ ดีเอ็นเอ (กรณีแจ้งเกิดต่างส านักทะเบียนและไม่มีหนังสือรับรองการ
เกิด) 

6.การแจ้งเกิดเกินก าหนดของผู้ซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในราชอาณาจักร  
 ผู้แจ้ง  

1. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  กรณีบุคคลที่จะแจ้งการเกิดยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
2. ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งการเกิดแจ้งด้วยตนเอง กรณีบรรลุนิติภาวะแล้ว  

ระยะเวลาการแจ้ง  ตั้งแต่วันพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันที่เกิด 
ส านักทะเบียนที่แจ้งการเกิด 



1. ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นท่ีเกิดหรือ 
2. ส านักทะเบียนต่างอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นอ่ืนที่ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วย

กฎหมายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  
ขั้นตอนการแจ้ง 

1. ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน ได้แก่  
 บัตรประจ าตัวของผู้แจ้ง 
 บัตรประจ าตัวหรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของบิดามารดหรือผู้ปกครองของเด็ก 
(ถ้ามี) 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.14 หรือ ท.ร.13 ) ที่มีชื่อ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก 
(ถ้ามี)  
 รูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
 หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี) 
 หนังสือรับรองการเกิด ตามแบบ ท.ร.1/1 (กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล)  
 ผลการตรวจ ดีเอ็นเอ (กรณีแจ้งต่างส านักทะเบียนและไม่มีหนังสือรับรองการเกิด) 

การแจ้งการตาย 
 เมื่อมีคนตายไม่ว่าจะตายในบ้าน  ตายนอกบ้าน หรือตายในสถานพยาบาล ตายตามธรรมชาติ 

หรือตายผิดธรรมชาติ ผู้มีหน้าที่แจ้งการตาย คือ เจ้าบ้าน  บุคคลที่ไปกับผู้ตาย หรือผู้พบศพ  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากบุคคลดังกล่าว จะต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น แห่งท้องที่ที่มีการ
ตาย หรือพบศพ หรือท้องที่ท่ีศพอยู่ หรือท้องที่ท่ีมีการจัดการศพ โดยการเผา ฝังหรือท าลายก็ได้  
บุคคลที่จะแจ้งการตายได้ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรได้แก่  

 คนสัญชาติไทย และคนซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรใน
ประเทศไทย (มีใบส าคัญถิ่นที่อยู่หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว)  หรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว (มีหนังสือเดินทางหรือวีซ่า) หรือเป็นผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทย
เป็นกรณีพิเศษ (ชนกลุ่มน้อย) หรือเป็นผู้ที่น าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ผู้มีหน้าที่แจ้งการตาย 

1. เจ้าบ้านที่มีคนตาย กรณีตายในบ้าน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้
แจ้ง  

2. บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ กรณีตายนอกบ้าน 
3. เจ้าบ้านของบ้านที่มีการตายบุคคลที่ไปกับผู้ตายขณะตาย ผู้พบศพ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

จากบุคคลดังกล่าว กรณีแจ้งการตาย ณ ท้องที่ที่ศพอยู่ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จากบุคคลดังกล่าว กรณีแจ้งกาย
ตาย ณ  ท้องที่ที่ศพอยู่ หรือท้องที่ท่ีมีการจัดการศพ  
 
 



ระยะเวลาการแจ้งตาย 
- คนตายในบ้านต้องแจ้งการตาภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพแล้วแต่กรณี  
- คนตายนอกบ้าน ต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพเว้นที่แต่กรณี ที่

ที่ การคมนาคมไม่สะดวกหรือมีเหตุจ าเป็นผู้อ านวยการทะเบียนกลางสามารถขยายเวลาการ
แจ้งการตายได้ แต่ต้องไม่เกิน 7 วันนับแต่เวลาตายหรือพบศพ  

สถานที่รับแจ้งการตาย 
1. คนตายในบ้าน (รวมถึงสถานพยาบาล) ให้แจ้งที่ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านัก

ทะเบียนท้องถิ่นที่มีคนตายหรือพบศพ 
2. คนตายนอกบ้าน ให้แจ้งที่ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นที่มีคนตาย

หรือพบศพ 
3. ถ้าไม่ทราบท้องที่ที่ตายหรือมีเหตุจ าเป็นไม่อาจแจ้งในท้องที่ที่ตายได้ให้แจ้งส านัก

ทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นที่พบศพหรือที่พึงจะแจ้งได้ แล้วแต่กรณี 
4. กรณีท่ียังไม่ได้แจ้งกายตายแต่มีการเคลื่อนย้ายศพไปอยู่ต่างท้องที่ที่ตาย ให้แจ้งที่

ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นท่ีศพอยู่หรือท่ีมีการจัดการศพโดย
การเก็บ ฝัง เผา หรือท าลาย 

การแจ้งการตายของคนสัญชาติไทย  
 กรณีคนในท้องที่ตายในบ้านหรือตายนอกบ้าน 

1. ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ได้แก่  
- บัตรประจ าตัวผู้แจ้ง 
- บัตรประจ าตัวของคนตาย (ถ้ามี) 
- หนังสือรับรองการตาย ท.ร.4/1 (กรณีคนตายในสถานพยาบาล) 
- ใบรับแจ้งการตายแบบ ท.ร.4/1 ตอนหน้า  (กรณีแจ้งต่อก านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  
- รายงานการชันสูตรของเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วยงานนิติเวช (กรณีตายผิด

ธรรมชาติ หรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ  
- ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคล (ถ้ามี)  

 
การแจ้งย้ายท่ีอยู่ 

 เมื่อผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านย้ายออกจากบ้านที่ตนมีชื่ออยู่ ไม่ว่าจะไปประกอบอาชีพหรือย้าย
ภูมิล าเนาไปอยู่ที่อ่ืน  จะต้องแจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายออกจากบ้าน
หรือเมื่อมีคนย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน  ผู้มีหน้าที่แจ้งก็จะต้องแจ้งการย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ผู้นั้น เข้ามาอยู่ในบ้าน  

นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน ซึ่งอยู่ต่างท้องที่ กับบ้านที่     
ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ผู้ย้ายที่อยู่สามารถยื่นค าขอแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในคราวเดียวกันได้ที่ส านัก



ทะเบียนแห่งท้องที่ที่ บ้านหลังที่จะย้ายเข้าไปอยู่อาศัย ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ โดยผู้ย้ายที่อยู่ไม่ต้องกลับไปแจ้งย้ายออก ณ 
ส านักทะเบียนที่บ้านเดิมตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ เรียนว่าการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง  
 การย้ายที่อยู่นั้น  ผู้มีหน้าที่แจ้งย้ายที่อยู่จะมอบหมายเป็นหนังสือให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้แจ้งแทนก็ได้  

1. การแจ้งย้ายออกจากบ้าน  (หรือไปอยู่บ้านอ่ืนที่อยู่ต่างส านักทะเบียน) 
1.1 ผู้มีหน้าที่แจ้ง 
 เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน 
1.2 ระยะเวลาการแจ้ง 

ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก 
 1.3 ส านักทะเบียนที่แจ้ง 
  ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ย้ายที่อยู่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 
 1.4 หลักฐานประกอบการแจ้ง 
  1. บัตรประจ าตัวผู้แจ้ง (เจ้าบ้าน) 
  2. บัตรประจ าตัวของผู้ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีมอบหมายให้แจ้ง
แทน) 
  3. บัตรประจ าตัวของผู้ย้ายที่อยู่ (ถ้ามี) 
  4. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายออก 
 
 2. การแจ้งย้ายเข้าอยู่ในบ้าน 
  1. ผู้มีหน้าที่แจ้ง  
   เจ้าบ้านหรือผุ้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน 

2.ระยะเวลาการแจ้ง 
 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผูน้ั้นอยู่ในบ้าน 
3.ส านักทะเบียนที่แจ้ง 
 ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่บ้านหลังที่ย้ายเข้าตั้งอยู่ 
4.หลักฐานประกอบการแจ้ง 
 1.บัตรประจ าตัวผู้แจ้ง (เจ้าบ้านหลังที่ย้ายเข้า  
 2. บัตรประจ าตัวของผู้ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณี
มอบหมายให้แจ้งแทน) 
 3.บัตรประจ าตัวของผู้ย้ายที่อยู่ 
 4.ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่แจ้งย้ายเข้า 
 5.ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ที่ได้มาจากแจ้งย้ายออก ซึ่งเจ้าบ้านได้ลงชื่อยินยอมให้ย้ายเข้า 
การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าในเขตส านักทะเบียนเดียวกัน 
1. ผู้มีหน้าที่แจ้ง 

a. เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน 



2. ระยะเวลาการแจ้ง  
1. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ยา้ยเข้าอยู่ในบ้าน  

3.ส านักทะเบียนที่แจ้ง  
 ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ย้ายที่อยู่มีชื่อในทะเบียน
บ้าน และบ้านหลังที่จะย้ายเข้าตั้งอยู่ในเขตส านักทะเบียนเดียวกัน  
4.หลักฐานประกอบการแจ้ง   
 1.บัตรประจ าตัวผู้แจ้งและเจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้า 
 2.บัตรประจ าตัวผู้ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีเจ้าบ้าน
มอบหมายให้แจ้งแทน) 
 3.บัตรประจ าตัวของผู้ย้าย 
 4. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายออก และฉบับที่จะแจ้งย้ายเข้า 
การแจ้งท่ีอยู่ย้ายปลายทางอัตโนมัติ 

1. ผู้มีหน้าที่แจ้ง  
ผู้ย้ายที่อยู่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ย้ายที่อยู่ 

2. ระยะเวลาการแจ้ง 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ยา้ยเข้ามาอยู่ในบ้าน 

3. ส านักทะเบียนที่แจ้ง 
ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องที่ท่ีบ้านหลังที่จะย้ายเข้าอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
(ส านักทะเบียนปลายทาง) 

4. หลักฐานประกอบการแจ้ง  
1. บัตรประจ าตัวผู้ย้ายที่อยู่ 
2. บัตรประจ าตัวผู้ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากผู้มีหน้าที่แจ้ง (กรณี

มอบหมายให้มีผู้แจ้งแทน) 
3. บัตรประจ าตัวของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า พร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้า

บ้านที่จะย้ายเข้ามาอยู่  (กรณีเจ้าบ้านไม่ได้มาเอง) 
การขอหมายเลขประจ าบ้าน 

 บ้าน  หมายถึง  โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง  ส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ประกอบปการ ซึ่งมีเจ้า
บ้านครอบครอง  ให้ทุกบ้านมีเลขหมายประจ าบ้าน  บ้านใดที่ยังไม่มีเลขหมายประจ าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนเพ่ือ
ขอเลขหมายประจ าบ้าน  ภายใน 15 วัน  นับแต่บ้านสร้างเสร็จ 
หลักฐานประกอบการแจ้ง 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นค าร้อง 
2. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร/ หรือหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง (กองช่างออกให้) 
3. แบบแปลนอาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง 
4. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินในที่ดินสิ่งปลูกสร้าง  เช่น โฉนดที่ดิน/สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า 



5. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างบ้าน (กรณีสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่บนที่ดินของผู้อ่ืน)  โดยแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

6. ภาพถ่ายโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง 
- กรณีเจ้าของบ้านไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเองได้  ให้มีหนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย 
ขั้นการด าเนินการขอ 

1. ยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
2. ตรวจสอบเอกสาร 
3. ลงทะเบียนรับค าร้อง 
4. ออกตรวจสภาพบ้าน 
5. ก าหนดเลขที่บ้าน 
6. บันทึกรายการในฐานข้อมูล 
7. จัดท าทะเบียนบ้าน 
8. นายทะเบียนลงนาม มอบเอกสารทะเบียนบ้าน 

ข้อควรรู้ 
1. บ้านที่ปลูกสร้างไว้นานแล้ว แต่ยังไม่มีเลขที่บ้านเจ้าของบ้านสามารถขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบียน

บ้านได้ 
2. การปลูกสร้างบ้านในเขตท้องที่ที่ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร จะต้องแจ้ง

ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร กรณีไม่ขออนุญาตปลูกสร้าง นายทะเบียนจะก าหนดเลขที่บ้าน และจัดท า
ทะเบียนบ้านชั่วคราวให้ การแก้ไขทะเบียนบ้านชั่วคราวให้เป็นทะเบียนบ้านปกตินั้น  สามารถท าได้
โดยเจ้าของบ้านจะต้องไปท าเรื่องการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารให้เรียบร้อยแล้ว จึงน าหลักฐานไปยื่น
ค าร้องต่อนายทะเบียนเพ่ือขอแก้ไขทะเบียนบ้าน 

3. บ้านที่ปลูกสร้างโดยการบุกรุกที่สาธารณะ หรือปลูกในพ้ืนที่ป่าสงวน  สามารถขอเลขท่ีบ้านและสมุด
ทะเบียนบ้านได้ แต่จะเป็นทะเบียนบ้านชั่วคราว 

4. การไม่แจ้งขอเลขที่บ้านภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ปลูกสรา้งบ้านเสร็จเป็นความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 
1,000 บาท  

 
การคัดรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร 

หลักฐานประกอบการแจ้ง 
ตรวจ คัด และรับรองส าเนารายการทะเบียนราษฎร 
 ผู้มีส่วนได้เสียตามระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535  
หมายถึง 

1. เจ้าบ้าน 
2. ผู้ที่มีรายชื่อปรากฏในเอกสารที่จะขอตรวจ หรือคัดและรับรองส าเนา 



3. บุคคล หรือ นิติบุคคล ที่มีส่วนได้เสีย  เกี่ยวกับเอกสารทะเบียนราษฎร  ไม่ว่าจะโดยตรงหรือ
ทางอ้อม 

หลักฐานประกอบการแจ้ง 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนผู้ยื่นค าร้อง 
2. บัตรประจ าตัวประชาชนผู้ที่มีส่วนได้เสีย 
3. หากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อม  นายทะเบียนจะสอบสวนบันทึกปากค า  เพ่ือยืนยันความเป็นผู้ที่

มีส่วนได้เสียไว้เป็นหลักฐาน  เพ่ือให้เกิดความรับผิดทางอาญา  ถ้าเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย   
4. เอกสาร การตรวจ คัด และรับรองส าเนารายการทะเบียนราษฎร 

ขั้นตอนการติดต่อ 
1. ยื่นหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่  ที่จะขอเอกสาร การตรวจ คัด และรับรองส าเนารายการทะเบียน

ราษฎร 
2. นายทะเบียนจะตรวจสอบหลักฐาน  และลงรายการในการขอเอกสาร  โดยให้ผู้ขอลงลายมือชื่อใน      

ค าขอ  พร้อมเอกสารที่เตรียมมา 
 
 
 
 
 


