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บทน า 
 

๑.ความเป็นมาและความส าคัญในการจัดท าคู่มือ 

งานทะเบียนเป็นงานที่รัฐบริการให้แก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ เช่น การรับแจ้งการเกิด การรับ 
แจ้งการตาย การแจ้งการย้ายที่อยู่ การก าหนดเลขหมายประจ าบ้าน ฯลฯ ทั้งนี้ตามบทบัญญัติของ กฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวข้องผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติ กระบวนงานและข้ันตอนในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องชัดเจน ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล 
เมืองทับกวาง ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ทะเบียนราษฎรขึ้นซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น มีความเก่ียวข้องกับระเบียบกฎหมายหลายฉบับ 

เทศบาลเมืองทับกวาง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองทับกวาง เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน
โดยเฉพาะฝ่ายทะเบียนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบแนวทางปฏิบัติกระบวนงานและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องแต่ในสภาพเป็นจริง บางครั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาจเกิดความสับสนไม่กล้า
ตัดสินใจจึงเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะให้ความ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาช่วยให้คนท างานรู้งานซึ่งการท าให้
คนรู้งานนั้นสามารถท าได้หลายวิธี เช่นการสอนงานการส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นต้นอย่างไรก็ดีการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้อย่างมั่นใจถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.๑. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
๒.2 เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การปฏิบัติงานด้วยตนเองลดเวลาและข้อผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน 
2.3 เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้รับบริการเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ 
เพ่ือขอรับบริการให้ตรงกับความต้องการ 

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๓.๑ การปฏิบัติงานมีมาตรฐานเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๓.๒ บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
๓.๓ ผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงกระบวนการ/ขั้นตอนการท างาน 
 
 
 



 
 
 

             ค าน า 
 

ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร       
มีหน้าท่ีในการให้บริการประชาชนโดยตรง และมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด เพราะ
เกี่ยวข้องกับประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย จึงมีความส าคัญยิ่งต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชน    
ในด้านต่างๆ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน เข้าใจระเบียบกฎหมาย มีจิตส านึกต่อการปฏิบัติงานให้บริการท่ีดีท่ีสุด 
เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้า ท่ี        
งานทะเบียนทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
มาตรฐานเดียวกันมีขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติท่ีเหมาะสม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีเพื่อ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสามารถบูรณาการความรู้ท่ีได้รับจาก
การปฏิบัติงานจริง ลดข้อผิดพลาดในกระบวนด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบการด าเนินงานต่างๆ ต่อไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   งานทะเบียนราษฎร  เทศบาลเมืองทับกวาง 
อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 
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                     ขั้นตอนและวิธีปฏิบัตงิานทะเบยีนราษฎร 
 

1.ขั้นตอนการแจ้งการเกิด (กรณีแจ้ง ณ ส านักทะเบียนแห่งท้องทีท่ี่เด็กเกิด) 
 

   

                                                     ผูม้ีหน้าที่แจ้ง 
 บิดา หรือ มารดา หรือเจ้าบ้านที่เด็กเกิด    

                                                               หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากบิดา  มารดา หรือเจ้าบ้าน 
                 ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วันนับแต่วันเกิด    
                                                      หลักฐานการแจ้ง 

(1) บัตรประจ าตัวผู้แจ้ง และบัตรประจ าตัวของบิดา มารดา (ถ้ามี) 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาทะเบียนประวัติของ บิดา มารดา (ถ้ามี) 
(3) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะเพ่ิมชื่อเด็กท่ีเกิด 
(4) หนังสือรับรองการเกิดตามแบบ ท.ร.1/1 ที่ออกให้โดยโรงพยาบาล 

หรือสถานที่เด็กเกิด (กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล) 
(5) ใบรับแจ้งการเกิดตามแบบ ท.ร.1 ตอนหน้า (กรณีแจ้งเกิดกับก านัน 

หรือผู้ใหญ่บ้าน) 
(6) หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี) 

 

 
(1) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง 
(2) ตรวจสอบรายการบุคคลของเด็กที่แจ้งเกิดกับฐานข้อมูลการทะเบียน 
     ราษฎรว่าเด็กมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแห่งอ่ืนหรือไม่ 
(3) ลงรายการในสูติบัตร (ท.ร.1 ส าหรับคนซึ่งมีสัญชาติไทย ท.ร.3  

ส าหรับบุตรของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ ท.ร. 031 ส าหรับคน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง) หรือ ทร.03 (ส าหรับบุตรของแรงงาน 
ต่างด้าว 3 สัญชาติ) 

 (4) เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้านและส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เด็ก
เกิด (ท.ร.14 หรือ ท.ร.13 แล้วแต่กรณี) หรือทะเบียนประวัติ  
(ท.ร.38 ก.) กรณีบุตรของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง หรือ 
ทะเบียนประวัติ (ท.ร.38) กรณีบุตรแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 

 
       

(1) แสกนเอกสารหลักฐานการแจ้งเกิด 
(2) มอบสูติบัตร ตอนที่ 1 พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 
(3) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 
 

 
       
 
 

 

เจ้าหน้าที่  
ผู้รับแจ้ง  

 

 

เจ้าหน้าที่  
ผู้รับแจ้ง  

และตรวจสอบ
เอกสาร 

 

 

นายทะเบียน 
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         2.ขั้นตอนการแจ้งการเกิด (กรณแีจ้ง ณ ส านักทะเบียนแห่งท้องที่อื่น) 

 

ผูม้ีหน้าที่แจ้ง ได้แก่ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วย
กฎหมายของเด็กที่เกิด  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบิดา  มารดาหรือ
ผู้ปกครองแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน      

                                                          หลักฐานการแจ้ง 
(1) บัตรประจ าตัวผู้แจ้ง และบัตรประจ าตัวของบิดา มารดา (ถ้ามี) 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  

                       ของเด็กที่เกิด 
(3) หนังสือรับรองการเกิดตามแบบ ท.ร.1/1 ที่ออกให้โดยโรงพยาบาล 

หรือสถานที่เด็กเกิดหรือผลการตรวจดีเอ็นเอท่ีตรวจพิสูจน์จาก
หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งแสดง
ความสัมพันธ์การเป็นบิดามารดาของเด็กท่ีเกิดอย่างใดอย่างหนึ่ง  

(4) หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี) 
(5) พยานบุคคลอย่างน้อย 2 คน 

 
 

(1) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง 
(2) ตรวจสอบรายการบุคคลของเด็กที่แจ้งเกิดกับฐานข้อมูลการ 

  ทะเบียนราษฎรว่าเด็กมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแห่งอ่ืนหรือไม่ 
(3) สอบสวนผู้แจ้งให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่แจ้งการเกิด 

ณ ส านักทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด ประวัติของเด็กที่เกิดและ
สถานที่อยู่ปัจจุบันของเด็กและบิดา มารดาหรือผู้ปกครองที่ชอบด้วย
กฎหมาย 

(4) สอบสวนพยานบุคคลให้ทราบประวัติของเด็กที่แจ้งเกิด 
และบิดา มารดา 

(6) เมื่อเห็นว่าเด็กที่เกิดเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักร โดยยังไม่ได้แจ้ง 
การเกิด และมีภูมิล าเนาอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง   
ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ ให้ออก สูติบัตร (ท.ร.1 หรือ 
ท.ร.3 แล้วแต่กรณี) 

             

        

(1) เพ่ิมชื่อผู้แจ้งการเกิดปรับปรุงในระบบ 
(2) แสกนเอกสารหลักฐานการแจ้งเกิด 
(3) มอบสูติบัตร ตอนที่ 1 พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 
(4) เก็บค่าธรรมเนียม  20 บาท 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่  
ผู้รับแจ้ง  

และตรวจสอบ
เอกสาร 

 

 

นายทะเบียน 
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3. ขั้นตอนการรับแจ้งการเกิดเกินก าหนดของผู้มีสญัชาติไทย 
 

                
ผู้มีหน้าที่แจ้ง 
(1) บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีบุคคลที่จะแจ้งการเกิดยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
(2) ผู้ที่ยังไมไ่ด้แจ้งการเกิดแจ้งด้วยตนเอง กรณีบรรลุนิติภาวะแล้ว 
ระยะเวลาการแจ้ง 

               ตั้งแต่วันพ้นก าหนด  15 วัน นับแต่วันที่เกิด 
 

                หลักฐานการแจ้ง 
(1) บัตรประจ าตัวของผู้แจ้ง (กรณทีี่ไม่ได้แจง้การเกิดให้กับตนเอง) 
(2) บัตรประตัวหรือใบส าคัญประจ าตัวต่างดา้ว ของบิดา มารดาหรือ

ผู้ปกครองของเด็ก (ถ้ามี) 
(3) ส าเนาทะเบียนบา้น (ท.ร.14) ที่มีชื่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก 

(ถ้ามี) 
(4) รูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
(5) หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี) 
(6) หนังสือรับรองการเกิด ตามแบบ ท.ร.1/1 (กรณีเด็กเกิดใน

สถานพยาบาล) 
(7) ผลการตรวจ ดีเอ็นเอ (กรณีแจ้งเกิดต่างส านักทะเบียนและไม่มหีนังสือ

รับรองการเกิด 
 

 

(1) ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ของผูแ้จ้ง 
(2) กรณีนายทะเบยีนที่รบัแจ้งมีใชน่ายทะเบียนแห่งท้องที่ที่บุคคลนั้นเกิดให้

นายทะเบียนตรวจสอบหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1) หรือผลการ
ตรวจดีเอ็นเอที่ตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันทีม่ีความ
น่าเชื่อถือ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์การเป็นบิดาหรือมารดาของบคุคลที่เกิด
และส าเนาทะเบียนบ้านทีป่รากฏชื่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ของคน
ที่เกิดซึ่งต้องเป็นทะเบียนบา้นในเขตท้องที่ส านักทะเบียนที่แจ้งเกิด 

(3) ตรวจรายการบุคคลในฐานข้อมลูการทะเบียนราษฎรว่ามีการแจ้งการเกิด
และมีรายการบุคคลของคนที่เกิดในทะเบียนบา้นแห่งอื่นหรือไม่ 

(4) เปรียบเทียบปรบั กรณีการแจ้งเกิดภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที่พ้นระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนดให้แจ้ง (15 วัน หรือ 30 วัน แล้วแต่กรณี) 

(5) ออกใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร.100) ให้กับผู้แจ้งการเกิด 
(6) ถ้าเด็กที่ขอแจ้งเกิดมีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไปให้รวบรวมหลักฐานและเสนอ

ความเห็นไปยงันายอ าเภอท้องที่ภายใน 60 วันนับแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งการ
เกิดเพื่อสถานการณ์เกิดและสัญชาติ  โดยให้สรุปความเห็นพร้อมระบุ
เหตุผลประกอบว่าบุคคลที่ขอแจ้งการเกิดเป็นผู้เกิดในราชอาณาจักร
หรือไม่ และเป็นผู้มีสญัชาติไทย หรือไม่ได้สัญชาติไทย หรือไม่สามารถ
ยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของผู้ที่เกิดแทนนายอ าเภอ 
 
 

 

 

เจ้าหน้าที่  
ผู้รับแจ้ง  

และตรวจสอบ
เอกสาร 

 

 

นายทะเบียน 
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(7) กรณีการแจ้งการเกิดส าหรับเด็กที่มีอายุไม่เกินเจ็ดปบีริบูรณ์ในวนัที่ยื่น 

ค าร้อง ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพสิูจนส์ถานะ 
การเกิดและสัญชาติของเด็กที่เกิดแทนนายอ าเภอ 

(8) ถ้าผลการพิจารณาสถานการณ์เกิด และสัญชาตปิรากฏว่าบุคคลที่แจ้ง
การเกิดเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรและเป็นผู้มสีัญชาติไทยให้นาย
ทะเบียนออกสูติบัตร (ท.ร.2) ให้แก่ผู้แจ้ง 

(9) เพิ่มชื่อบุคคลที่เกิดเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) หรือทะเบียนบา้นกลาง 
(ท.ร.14) แล้วแต่กรณี 

(10) ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าบุคคลที่แจ้งการเกิดไม่ได้เกิดใน
ราชอาณาจักรและไมไ่ด้สัญชาตไิทยหรือไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและ
สัญชาติของบุคคลดังกลา่วได้ให้นายทะเบียนจัดท าทะเบียนประวัติ  
(ท.ร.38 ก)ให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลประเภท 0 โดยใช้เลขทีบ่้านของบิดา 
มารดา หรือผู้ปกครอง 

 
 

(1) เพ่ิมชื่อบุคคลที่เกิดเข้าในทะเบียน (ท.ร.14) หรือทะเบียนบ้านกลาง      
(ท.ร.14) แล้วแต่กรณี 

(2) เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้านแสกนจัดเก็บเอกสาร 
(3) มอบสูติบัตร ตอนที่ 1 พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 
(4) กรณีแจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อ่ืนซึ่งมีใช่ท้องที่ที่บุคคลนั้นเกิด 

ให้เรียก เก็บค่าธรรมเนียมการแจ้งการเกิดต่างท้องที่  
ฉบับละ 20 บาท 
 

 
 

 
        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่  
ผู้รับแจ้ง  
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4. ขั้นตอนการแจ้งการตายของคนสัญชาติไทย (กรณีคนในท้องที่ตายหรือตายนอกบ้าน) 
  

 

               ผู้มีหน้าที่แจ้ง 
(1) เจ้าบ้านที่มีคนตาย กรณีตายในบ้าน (รวมถึงสถานพยาบาล)  
  หากไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง 
(2) บุคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ กรณีตายนอกบ้าน 
(3) เจ้าบ้านของบ้านที่มีการตาย บุคคลที่ไปกับผู้ตายขณะตาย ผู้พบศพ 

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว กรณีแจ้งการตาย ณ 
ท้องที่ที่ศพอยู่หรือท้องที่ที่มีการจัดการศพ 
ระยะเวลาแจ้งการตาย 
คนตายในบ้าน ต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลา ตาย หรือ
เวลาพบศพแล้วแต่กรณี 
คนตายนอกบ้าน ต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือ 
เวลาพบศพ เว้นแต่กรณีท้องที่ที่การคมนาคมไม่สะดวกหรือมีเหตุ
จ าเป็นผู้อ านวยการทะเบียนกลางสามารถขยายเวลาการแจ้งตายได้
แต่ต้องไม่เกิน 7 วัน นับแต่เวลาตายหรือพบศพ 

หลักฐานการแจ้ง 
(1) บัตรประจ าตัวผู้แจ้ง 
(2) บัตรประจ าตัวของคนตาย (ถ้ามี) 
(3) หนังสือรับรองการตาย ท.ร.4/1 (กรณีคนตายในสถานพยาบาล) 
(4) ใบรับแจ้งการตายตามแบบ ท.ร.4 ตอนหน้า (กรณีแจ้งต่อก านัน

ผู้ใหญ่บ้าน 
(5) รายงานชันสูตรของเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วยงานนิติเวช (กรณี

ตายผิดธรรมชาติ หรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ) 
(6) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคล (ถ้ามี) 

  
       

                  (1) ตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง 
  (2) สอบถามผู้แจ้งเก่ียวกับการจัดการศพว่า จะเก็บ ฝัง เผา หรือ  

   ท าลายและสถานที่จัดการศพ เพ่ือลงรายการในใบรับแจ้งการตาย  
   หรือมรณบัตร 

 (3) ออกมรณบัตร (ท.ร.4) 
 (4) จ าหน่ายรายการคนตายในทะเบียนบ้านและส าเนาทะเบียนบ้าน  

   ฉบับเจ้าบ้านโดยประทับค าว่า”ตาย” สีแดงไว้หน้ารายการคนตาย  
               

(1) แสกนจัดเก็บเอกสาร 
(2) มอบมรณบัตร ตอนที่ 1 พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 
(3) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

 

 

เจ้าหน้าที่  
ผู้รับแจ้ง  

และตรวจสอบ
เอกสาร 

 

 

นายทะเบียน 

 

เจ้าหน้าที่  
ผู้รับแจ้ง  
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          5.ขั้นตอนการแจ้งการตาย (ของคนทีต่ายในท้องทีส่ านักทะเบียนอื่น) 
 

           ผู้มีหน้าที่แจ้ง  

(1) เจ้าบ้านของบ้านที่มีการตาย บุคคลที่ไปกับผู้ตายขณะตายผู้ 
    พบศพ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว 
สถานที่แจ้ง 
ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นท่ีศพอยู่ หรือท่ี
มีการจัดการศพโดยการเก็บ ฝัง เผา หรือท าลาย 

                       หลักฐานการแจ้ง 
(1) บัตรประจ าตัวผู้แจ้ง 

 (2) บัตรประจ าตัวของคนตาย (ถ้ามี) 
(3) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อคนตาย (ถ้ามี) 
(4) หนังสือรับรองการตายตามแบบ ท.ร.4/1 ของ 

 สถานพยาบาลที่คนตายเข้ารับการรักษาก่อนตาย หรือ 
(5) ผลการตรวจ ดีเอ็นเอ ที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของคนตาย 
(6) พยานหลักฐานอ่ืน (ถ้ามี) เช่น รูปถ่ายงานศพของคนตาย 

 
(1) ตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง  
(2) ตรวจสอบรายการบุคคลของคนตายในฐานข้อมูลการ 
      ทะเบียนราษฎร 
(3)เปรียบเทียบปรับ (กรณีการแจ้งการตายภายใน 1 ปี  
      นับแต่วันถัดจากวันที่ตาย 
(4)สอบสวนผู้แจ้งให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่  

  แจ้งการตายที่ส านักทะเบียนท้องที่ที่มีการตายหรือ  
พบศพ ประวัติและภูมิล าเนาของคนตายความสัมพันธ์  
ระหว่างผู้แจ้งกับคนตายการจัดการศพ และสถานที่ จัดการศพ  

(5) ออกมรณบัตร ท.ร.4 
(6) ถ้าคนตายมีชื่อในทะเบียนหรือทะเบียนบ้านกลางของ 

ส านักทะเบียนที่แจ้งการตาย ให้นายทะเบียนจ าหน่าย 
รายการบุคคลของคนตายในทะเบียนฉบับเจ้าบ้านและ
ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร แต่ถ้าคนตายมีชื่อใน
ทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านกลางของส านักทะเบียนอ่ืน 
ให้นายทะเบียนส่ง มรณบัตร ตอน 2 ไปยังส านักทะเบียนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการจ าหน่ายรายการบุคคล 

 
  (1) จ าหน่ายรายการในทะเบียนบ้าน 
  (2) แสกนจัดเก็บเอกสาร 
  (3) มอบมรณบัตร ตอนที่ 1 พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการแจ้ง 
   คืน ให้ผู้แจ้ง 
(4) เก็บค่าธรรมเนียม 20 บาท 

 
           

 

เจ้าหน้าที่  
ผู้รับแจ้ง  

และตรวจสอบ
เอกสาร 

 

 

นายทะเบียน 

 

เจ้าหน้าที่  
ผู้รับแจ้ง  
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       6. ขั้นตอนการรับแจ้งย้ายออกจากบ้าน (เพื่อไปอยู่บ้านอื่นที่อยู่ต่างส านักทะเบียน) 
 

             ผู้มีหน้าที่แจ้ง 
(1) เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน 
ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วันนบัแต่วันทีผู่้อยู่ในบา้นยา้ยออก  
ส านักทะเบียนที่แจ้ง  
ส านักทะเบียนท้องถิ่นที่ทีผู่้ย้ายที่อยู่มีชื่อในทะเบียนบา้น 
หลักฐานการแจ้ง  
(1) บัตรประจ าตัวผู้แจ้ง (เจ้าบา้น 
(2) บัตรประจ าตัวของผู้ได้รบัมอบหมายและหนงัสือมอบหมายจาก 
     เจ้าบ้าน (กรณีมอบหมายให้แจ้งแทน 
(3) บัตรประจ าตัวของผู้ย้ายที่อยู่ (ถา้มี) 
(4) ส าเนาทะเบียนบา้นฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายออก 
  

    
(1) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง 
(2) ลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.6) ส าหรับผู้ย้าย 

ที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.14 หรือ 
ท.ร.7 ส าหรับผู้ย้ายที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน  
ท.ร.13  

 (3) จ าหน่ายรายการคนที่ย้ายออกในทะเบียนบ้านและส าเนา 
     ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน โดยประทับค าว่า”ย้าย” สีน้ า  
     เงินไว้หน้ารายการบุคคลที่ย้ายออก 

 

(1) แสกนจัดเก็บเอกสาร 
(2) มอบใบแจ้งย้ายที่อยู่ ตอนที่ 1 และ 2 พร้อมทั้งหลักฐาน 
      ประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 
(3) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

  

 

 

 

 

 

                     
 
 
  

 

เจ้าหน้าที่  
ผู้รับแจ้ง  

และตรวจสอบ
เอกสาร 

 

 

นายทะเบียน 

 

เจ้าหน้าที่  
ผู้รับแจ้ง  
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7. ขั้นตอนการแจ้งย้ายเข้าอยู่ในบ้าน 
 
               ผู้มีหน้าที่แจ้ง 

                    เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน 
ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วันนบัแต่วันทีผู่้นั้นอยู่ในบ้าน 
ส านักทะเบียนที่แจ้ง  
ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่
บ้านหลังที่ย้ายเข้าตั้งอยู่ 
หลักฐานการแจ้ง  
(1) บัตรประจ าตัวผู้แจ้ง (เจ้าบา้นหลังที่ย้ายเข้า) 
(2) บัตรประจ าตัวของผู้ได้รบัมอบหมายและหนงัสือมอบหมายจาก 

เจ้าบ้าน (กรณีมอบหมายให้แจ้งแทน) 
(4) บัตรประจ าตัวของผู้ย้ายที่อยู่ (ถา้มี) 
(5) ส าเนาทะเบียนบา้นฉบับเจ้าบ้านที่แจ้งยา้ยเข้า 
(6) ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ทีไ่ด้มาจากการแจ้งออก  ซึ่งเจ้าบา้นได ้

ลงชื่อยินยอมให้ย้ายเข้า 
 

 

(1) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง 
(2) รับแจ้งการย้ายในใบแจ้งย้ายที่อยู่ 
(3) เพ่ิมชื่อบุคคลที่แจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านและส าเนา 
    ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
 

  
 

(1) แสกนจัดเก็บเอกสาร 
(2) มอบหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 
(3) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

เจ้าหน้าที่  
ผู้รับแจ้ง  

และตรวจสอบ
เอกสาร 

 

 

นายทะเบียน 

 

เจ้าหน้าที่  
ผู้รับแจ้ง  
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8. ขั้นตอนการแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าในเขตส านักทะเบียนเดียวกัน 
 
             ผู้มีหน้าที่แจ้ง 

                  เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน 
ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วันนบัแต่วันทีผู่้ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน 
ส านักทะเบียนที่แจ้ง  
ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่
บ้านหลังที่ย้ายเข้าตั้งอยู่ 
หลักฐานการแจ้ง  

                  (1) บัตรประจ าตัวผู้แจ้ง และเจา้บ้านผู้ยนิยอมให้ย้ายเข้า) 
                  (2) บัตรประจ าตัวของผูไ้ด้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมาย 

     จากเจ้าบา้น (กรณีมอบหมายให้แจ้งแทน) 
                  (3) บัตรประจ าตัวของผู้ยา้ยที่อยู่ (ถ้ามี) 

             (4) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบบัเจ้าบ้านที่จะแจ้งออก และฉบบั 
                    ที่จะแจ้งยา้ยเข้า 

                  (5) ใบรับแจ้งการยา้ยที่อยู่ตามแบบ ท.ร.6 ตอนหน้า  
                    (กรณีแจ้งย้ายกับก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน) 
 

 
 

(1)  ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้งรวมทั้งการ 
     แสดงความยินยอมของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า 
(2) ลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.6 ส าหรับผู้ย้ายที่มี 
     ชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.14 หรือ ท.ร.7  
     ส าหรับผู้ย้ายที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน  
     (ท.ร.13) ทั้งรายการย้ายออกและย้ายเข้า 
(3) จ าหน่ายรายการคนที่ย้ายที่อยู่ในทะเบียนบ้านและส าเนา 
     ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายออก โดยประทับค าว่า  
     “ย้าย”สีน้ าเงินไว้หน้ารายการบุคคลที่ย้ายออก 
(4) เพ่ิมชื่อบุคคลที่แจ้งย้ายที่อยู่ในทะเบียนบ้านและส าเนา 
     ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายเข้า 
 

  
 

(1) แสกนจัดเก็บเอกสาร 
(2) มอบหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 
(3) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 
  

                  
 

 

เจ้าหน้าที่  
ผู้รับแจ้ง  

และตรวจสอบ
เอกสาร 

 

 

นายทะเบียน 

 

เจ้าหน้าที่  
ผู้รับแจ้ง  
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9. ขั้นตอนการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง 
 
             ผู้มีหน้าที่แจ้ง 

                  ผู้ย้ายที่อยู่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ย้ายที่อยู่ 
 ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วันนบัแต่วันทีผู่้ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน 

                  ส านักทะเบียนที่แจ้ง 
 ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ 
    ที่บ้านหลังที่ย้ายเข้าตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  
    (ส านักทะเบียนปลายทาง) 

 หลักฐานการแจ้ง  
                  (1) บัตรประจ าตัวผู้ย้ายที่อยู่ 
                  (2) บัตรประจ าตัวของผูไ้ด้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมาย 

     จากผู้มีหน้าที่แจ้ง (กรณีมอบหมายให้แจ้งแทน) 
 (3) บัตรประจ าตัวของเจ้าบานที่จะย้ายเข้า พร้อมหนังสือแสดง 
         ความยินยอมของเจ้าบา้นที่อนุญาตให้ย้ายเข้าอยู่ในบา้น 

             (4) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบบัเจ้าบ้านที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ 
 
              

                  (1) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง 
                 (2) ลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.6 ส าหรับผู้ย้ายที่มี 
                      ชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.14 หรือ ท.ร.7  
                     ส าหรับผู้ย้ายที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียน ท.ร.13) 

    ทั้งรายการย้ายออกและย้ายเข้า 
(3) จ าหน่ายรายการผู้ที่อยู่ออกจากทะเบียนบ้านของส านัก 
     ทะเบียนต้นทางในระบบคอมพิวเตอร์ 
 (4) เพ่ิมเชื่อผู้ย้ายที่อยู่เข้าในทะเบียนบ้านของส านักทะเบียน 
      ปลายทางและส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายเข้า 
 (5) แจ้งส านักทะเบียนต้นทางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 (6) มอบหลักฐานประกอยการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 

                   
 
                     

 

(1) แสกนจัดเก็บเอกสาร 
(2) มอบหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 
(3) เก็บค่าธรรมเนียม  20 บาท 

  

        

                   

   

                 

 

เจ้าหน้าที่  
ผู้รับแจ้ง  

และตรวจสอบ
เอกสาร 

 

 

นายทะเบียน 

 

เจ้าหน้าที่  
ผู้รับแจ้ง  
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10. ขั้นตอนการรับแจ้ง ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไมม่ีหลักฐานเอกสารมาแสดง  
ระเบียบฯข้อ 97 

        
            ผู้มีหน้าที่แจ้ง 

(1) เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ 
ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนัน้ 
มีภูมิล าเนาอยู ่
หลักฐานการแจ้ง 
(1) ส าเนาทะเบียนบา้น (ท.ร.14) ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ 
(2) บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รอ้งขอ (ถ้ามี) 
(3) เอกสารที่ราชการออกให้ (ถ้ามี) เชน่ หลักฐานการศึกษาหลักฐาน  

ทางทหาร 
(4) พยานบุคคลทีน่่าเชื่อถือซ่ึงสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได ้

 

 
(1) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานทีผู่้ร้องน ามาแสดง 
(2) ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อใน 
    ทะเบียนบ้านแห่งอ่ืนหรือไม่ 
(3) สอบสวนผู้ร้อง เจ้าบา้น และบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏข้อเท็จจริง  
    เก่ียวกับประวัติความเปน็มาและรายการบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อและ  

ความยินยอมให้เพิ่มในทะเบียนบ้าน (กรณีสอบสวนเจ้าบ้าน) 
(4) รวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการ 

เขตพิจารณา (กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อมีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป) 
(5) กรณีนายอ าเภอหรือนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ 

อนุญาตตามค าร้องให้นายทะเบยีนเพิ่มชื่อบุคคลดังกล่าวใน
ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ก าหนดให้เลขประจ าตัวประชาชนเปน็
บุคคลประเภท 5 โดยหมายเหตุในทะเบียนบา้นตรงช่องย้ายเข้ามา
จาก ว่า “ค าร้องที่...ลงวันที่...”แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชือ่
และวันเดือนปีก ากับไว ้

(6) มอบส าเนาทะเบียนบา้นฉบับเจา้บ้านพร้อมหลักฐานประกอบการ 
แจ้งคืนให้แก่ผู้ร้องพร้อมแนะน าให้ยื่นค าร้องขอมีบัตรประจ าตัว
ประชาชนกรณีผู้ขอเพิ่มชื่อมีอายุตั้งแต่ 7 ปี บรบิูรณ์ 

(7) กรณีไม่อนุญาตตามค าร้อง ให้สอบถามผู้ร้องว่าประสงค์จะให้นาย 
ทะเบียนจดัท าทะเบียนประวตัิให้เป็นหลักฐานก่อนหรือไม่ ถ้า
ประสงค์ให้นายทะเบียนจัดท าทะเบียนประวัติ (ท.ร.38 ก)ก าหนด
เลขประจ าตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท 0 แต่ถ้าไมป่ระสงค ์ให้
แจ้งค าสั่งดงักล่าวเปน็หนังสือให้ผู้ร้องทราบภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่มีค าสั่งเพื่อให้โต้แย้งหรืออุทธรณ์ค าสั่งภายใน 15 วัน 
 

         

(1) เพ่ิมชื่อในระบบฐานข้อมูลการทะเบียนตามค าสั่งนายทะเบียน 
(2) แสกนจัดเก็บเอกสาร 
(3) มอบหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 
(4) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 

 

เจ้าหน้าที่  
ผู้รับแจ้ง  

และตรวจสอบ
เอกสาร 

 

 

นายทะเบียน 

 

เจ้าหน้าที่  
ผู้รับแจ้ง  
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11.ขั้นตอนการรับแจ้งการแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร 
 

เอกสารการทะเบียนราษฎรที่สามารถขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการได้คือ 
(1) ทะเบียนบ้าน ส าเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านกลาง ทะเบียนประวัติ 
(2) สูติบัตร และทะเบียนคนเกิด  
(3) มรณบัตร และทะเบียนคนตาย 
(4) ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ 
(5) อ่ืน  ๆเช่น รายการบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่สัญชาติไทย       
ผู้มีหน้าที่แจ้ง 
(1) กรณีขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ ผู้ยื่น 

ค าร้อง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือเจ้าของรายการที่ขอแก้ไข หรือบิดา
มารดา (กรณีเจ้าของรายการยังไม่บรรลุนิติภาวะ) หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากบุคคลดังกล่าว 

(2) กรณีขอแก้ไขรายการในสูติบัตร หรือทะเบียนคนเกิด ผู้ยื่นค าร้อง 
ได้แก่ เจ้าของรายการที่ขอแก้ไข หรือบิดามารดา (กรณีเจ้าของ
รายการยังไม่บรรลุนิติภาวะ) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคล
ดังกล่าว 

(3) กรณีขอแก้ไขรายการในมรณบัตรหรือทะเบียนคนตายผู้ยื่นค าร้อง 
ได้แก่ บิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง หรือผู้ที่มีนิติสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิต 

หลักฐานที่ใช้อ้างในการในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
เอกสารการทะเบียนราษฎร 
         ได้แก่ เอกสารที่ทางราชการออกให้ไม่ว่าเอกสารนั้นจะจัดท าข้ึน
ก่อนหรือหลังการจัดท าเอกสารทะเบียนราษฎรนั้นๆ แต่ควรเป็น
เอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกันสามารอ้างอิงถึงกัน เช่น ส าเนาทะเบียน
บ้านฉบับปี 2499 ฉบับปี 2515 หรือ ฉบับปี 2526 ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อตัว หลักฐานการรับราชการทหารเป็นต้น 
 

 
  
เมื่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับค าร้อง 
 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 
 ให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) เรียกและตรวจหลักฐานของผู้แจ้ง ได้แก่ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
       ฉบับเจ้าบ้านบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แจ้ง เอกสารที่ทาง 
       ราชการออกให้ที่จะใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานในการขอแก้ไข  

   รายการ 
(2) กรณีไม่มีหลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกให้แสดง 

         ให้สอบสวนเจ้าบ้านและพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ 
(3) แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ไม่ถูกต้องในเอกสารการ 

  ทะเบียนราษฎร และฐานข้อมูลตามความประสงค์ของ 
  ผู้แจ้ง โดยใช้ ท.ร.97 ก 

 
 

 

เจ้าหน้าที่  
ผู้รับแจ้ง  

และตรวจสอบ
เอกสาร 

 

 

นายทะเบียน 
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(4) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร    
      ให้ใช ้
(5) วิธี ขีดฆ่าค าหรือข้อความเดิม แล้วเขียนค าหรือข้อความที่ถูกต้อง 
     แทนด้วยหมึกสีแดง และให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อ และวัน  
     เดือนปีก ากับไว้ โดยห้ามมิให้ใช้วิธีลบ ขูด หรือท าด้วยประการ 
     ใดให ้ข้อความลบเลือนไป 
(6)กรณีแก้ไขรายการในสูติบัตรและมรณบัตร หากสูติบัตรหรือ 

มรณบัตร ที่ขอแก้ไข ออกให้โดยส านักทะเบียนอื่น ให้ท าหนังสือ 
แจ้งส านักทะเบียนนั้น เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนคนเกิด 
หรือนายทะเบียนคนตายให้ถูกต้องตรงกันด้วย 

 (7)กรณีแก้ไขรายการในใบแจ้งย้ายที่อยู่ ถ้าเป็นรายการวันเดือน 
ปีเกิดหรือสัญชาติ ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสาร
ดังกล่าว แต่ให้ใช้วิธียกเลิกเอกสารเดิมแล้วออกเอกสารให้ใหม่  

 (8)กรณีนายทะเบียนพบว่ามีบุคคลในทะเบียนบ้านที่มีอายุครบ  
15 ปี บริบูรณ์ให้แก้ไขรายการค าน าหน้าชื่อบุคคลนั้นในทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้านจากเด็กชายหรือเด็กหญิง เป็นนาย หรือนางสาว 
แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องให้ผู้เกี่ยวข้องยื่นค าร้อง 
 
 

            

(1) แสกนจัดเก็บเอกสาร 
(2) มอบหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 
(3) ไมเ่สียค่าธรรมเนียม 
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  12. ขั้นตอนการรับแจ้งการขอเลขหมายประจ าบ้าน (ทะเบียนบ้าน ท.ร.14) 
 
  ผู้มีหน้าที่แจ้ง 

(1) เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน 
ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สร้างบ้านเสร็จ 
หลักฐานการแจ้ง 

                (1) บัตรประจ าตัวประชาชน  
                (2) ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร. 9) 
                (3) เอกสารการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

          (4) เอกสารการขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมาย 
               ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 

 
(1) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องน ามาแสดง 
(2) ออกตรวจสอบสภาพบ้านสถานที่ปลูกสร้างบ้าน 
(3) ก าหนดเลขที่อาคาร 

 
 

 

(1) จัดสร้างรายการทะเบียนบ้านในระบบฐานข้อมูลการ 
ทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

(2) แสกนจัดเก็บเอกสาร 
(3) มอบหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 
(4) ไมเ่สียค่าธรรมเนียม 
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               ทีมงานผู้จัดท า 
 
 

        นางสวรรยา  โสพึ่งไทย    หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
นางณพัชร    วรรณวิเศษ    นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 

      นางพิมพ์โชค   ลอยประดิษฐ์   เจ้าพนักงานทะเบียนช านาญงาน 
      นางวาทินี     ปกีรณัม     เจ้าพนักงานทะเบียนช านาญงาน  
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