 Checklist แจ้งการเกิด
เอกสารทีต่ ้องเตรียมในการยื่นคาร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
 เรื่องที่ท่านต้องการติดต่อ
เอกสารที่ต้องนามาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชำชน
บิดำ
มำรดำ
ผู้แจ้ง
เจ้ำบ้ำน
2. สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน
3. หนังสือรับรองกำรเกิดจำกโรงพยำบำล
4. ผลกำรตรวจทำงวิทยำศำสตร์
5. พยำนบุคคล 2 คน มีเอกสำรมำแสดงดังนี้
บัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน

คนเกิดใน/
นอกบ้าน

ถ้ำมี
ถ้ำมี




คนเกิดใน แจ้งเกิดต่าง แจ้งเกิด
โรงพยาบาล สานักทะเบียน เกินกาหนด



















หมายเหตุ : กรณีมอบอานาจเอกสารดังนี้
1. หนังสือมอบอำนำจ (ติดอำกรแสตมป์)
2. ผู้มอบอำนำจ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)
- สำเนำทะเบียนบ้ำน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)
3. ผู้รับมอบอำนำจ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)
- สำเนำทะเบียนบ้ำน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)
















 Checklist แจ้งการตาย
เอกสารทีต่ ้องเตรียมในการยื่นคาร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
 เรื่องที่ท่านต้องการติดต่อ
เอกสารที่ต้องนามาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชำชน
ผู้แจ้ง/ญำติ
เจ้ำบ้ำน
2. สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนของผู้ตำย
3. ใบรับแจ้งกำรตำย
4. หนังสือรับรองกำรตำยจำกโรงพยำบำล
5. มรณบัตร
6. รำยงำนผลชันสูตรพลิกศพ
7. พยำนบุคคล 2 คน มีเอกสำรมำแสดงดังนี้
บัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน

คนตาย
ในบ้าน






คนตาย แจ้งตายต่าง กรณีตาย
นอกบ้าน/
โรงพยาบาล

จาหน่าย
สานักทะเบียน ผิดธรรมชาติ รายการตาย











หมายเหตุ : กรณีมอบอานาจเอกสารดังนี้
1. หนังสือมอบอำนำจ (ติดอำกรแสตมป์)
2. ผู้มอบอำนำจ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)
- สำเนำทะเบียนบ้ำน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)
3. ผู้รับมอบอำนำจ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)
- สำเนำทะเบียนบ้ำน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)




















 Checklist แจ้งการย้ายที่อยู่
เอกสารทีต่ ้องเตรียมในการยื่นคาร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
 เรื่องที่ท่านต้องการติดต่อ
เอกสารที่ต้องนามาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชำชน
คนย้ำย
ผู้แจ้ง
เจ้ำบ้ำน (บ้ำนที่ย้ำยเข้ำ)
2. สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน
บ้ำนที่ย้ำยออก
บ้ำนที่ย้ำยเข้ำ
3. ใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ (ท.ร.6)

แจ้งย้ายออก

แจ้งย้ายเข้า








แจ้งย้าย
ภายในเขต

แจ้งย้ายเข้า
ปลายทาง














หมายเหตุ : หากเจ้าบ้าน/เจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่สามารถมาแจ้งย้ายเข้าด้วยตนเองได้ ให้ทาหนังสือดังนี้
- หนังสือมอบหมายให้มาดาเนินการแจ้งย้ายเข้า-ออก (กรณีแจ้งย้ายเข้า-ออกปกติ)
- หนังสือการยินยอมให้แจ้งย้ายเข้าปลายทาง (กรณีแจ้งย้ายเข้าปลายทาง)
มีเอกสารดังนี้
1. เจ้ำบ้ำน/เจ้ำของกรรมสิทธิ์
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)
- สำเนำทะเบียนบ้ำน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)
- หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน/สิ่งปลูกสร้ำง (กรณีเจ้ำของกรรมสิทธิ์)
- สัญญำเช่ำ (กรณีเช่ำบ้ำน)
2. ผูร้ ับมอบหมำย/ผู้แจ้งย้ำยเข้ำ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)
- สำเนำทะเบียนบ้ำน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)
กรณีแจ้งย้ายเด็ก (ไม่บรรลุนิติภาวะ) ให้บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้แจ้งย้าย
- สูติบัตรของเด็ก หรือ
- บัตรประจำตัวประชำชนของเด็ก (ถ้ำมี)

 Checklist การขอเลขที่บ้าน/การแก้ไข/จาหน่ายรายการบ้าน
เอกสารทีต่ ้องเตรียมในการยื่นคาร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
 เรื่องที่ท่านต้องการติดต่อ
เอกสารที่ต้องนามาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชำชน
เจ้ำของกรรมสิทธิ์/ผู้แจ้ง
2. สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน
(บ้ำนที่แก้ไข / บ้ำนรื้อถอน)
3. หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน/
สิ่งปลูกสร้ำง
4. ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร
5. ใบอนุญำตดัดแปลงอำคำร
5. ใบอนุญำตรื้อถอนอำคำร
6. แบบบ้ำน

การขอเลขที่บ้าน การแก้ไขรายการบ้าน การจาหน่ายรายการบ้าน
กรณีบ้านรื้อถอน





















หมายเหตุ : กรณีมอบอานาจเอกสารดังนี้
1. หนังสือมอบอำนำจ (ติดอำกรแสตมป์)
2. ผู้มอบอำนำจ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)
- สำเนำทะเบียนบ้ำน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)
3. ผู้รับมอบอำนำจ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)
- สำเนำทะเบียนบ้ำน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)

 Checklist แก้ไขรายการบุคคล
เอกสารทีต่ ้องเตรียมในการยื่นคาร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
 เรื่องที่ท่านต้องการติดต่อ
เอกสารที่ต้องนามาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชำชน
2. สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน
3. ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล
4. ทะเบียนสมรส
5. บันทึกสมรส
6. ใบสำคัญกำรหย่ำ
7. หนังสือรับรอง

แก้ไขชื่อตัว/ชื่อสกุล
(กรณีเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล)

แก้ไขคานาหน้า/ชื่อสกุล
(กรณีสมรส/หย่า)













หมายเหตุ : กรณีมอบอานาจเอกสารดังนี้
1. หนังสือมอบอำนำจ (ติดอำกรแสตมป์)
2. ผู้มอบอำนำจ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)
- สำเนำทะเบียนบ้ำน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)
3. ผู้รับมอบอำนำจ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)
- สำเนำทะเบียนบ้ำน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)

 Checklist การคัดสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน/การคัดรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร
เอกสารทีต่ ้องเตรียมในการยื่นคาร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
 เรื่องที่ท่านต้องการติดต่อ
เอกสารที่ต้องนามาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชำชน
ตนเอง/ผู้มีส่วนได้เสีย
เจ้ำบ้ำน/เจ้ำของกรรมสิทธิ์
2. สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน
(กรณีชำรุด)

สาเนา
แบบรับรองรายการ แบบรับรองรายการ แบบรับรองรายการ
ทะเบียนบ้าน ทะเบียนราษฎร
ทะเบียนคนเกิด
ทะเบียนคนตาย
ฉบับเจ้าบ้าน
ท.ร.14/1
(สูติบัตร) ท.ร.1/ก (มรณบัตร) ท.ร.4/ก










หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม
1. คัดสำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนแทนฉบับเดิม
ฉบับละ 30 บำท
ที่ชำรุดจนใช้กำรไม่ได้หรือสูญหำย
2. คัดแบบรับรองรำยกำรทะเบียนรำษฎร (ท.ร.14/1)
ฉบับละ 10 บำท
3. คัดแบบรับรองรำยกำรทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร) ท.ร.1/ก
ฉบับละ 10 บำท
4. คัดแบบรับรองรำยกำรทะเบียนคนตำย (มรณบัตร) ท.ร.4/ก
ฉบับละ 10 บำท
ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมสาหรับคนสัญชาติไทย เพื่อใช้ในการดังต่อไปนี้
1. กำรศำสนำ
2. กำรเข้ำรับรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร
3. กำรขอรับกำรสงเครำะห์จำกทำงรำชกำร
4. กำรจัดที่ดินเพื่ออยู่อำศัยหรือประกอบอำชีพเกษตรกรรมโดยส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจที่จัดตั้งโดยพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ หรือมติคณะรัฐมนตรี
กรณีมอบอานาจเอกสารดังนี้
1. หนังสือมอบอำนำจ (ติดอำกรแสตมป์)
2. ผู้มอบอำนำจ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)
- สำเนำทะเบียนบ้ำน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)
3. ผู้รับมอบอำนำจ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)
- สำเนำทะเบียนบ้ำน (ลงลำยมือชื่อรับรอง)
กรณีทนายความ/ผู้มีส่วนได้เสีย
1. ใบแต่งทนำย/ป.ค.14
2. บัตรประจำตัวทนำยควำมและบัตรประจำตัวประชำชน
3. เอกสำรแสดงควำมเป็นผู้มสี ่วนได้เสีย

