ขั้นตอนการให้ บริการงานทะเบียนราษฎร
การแจ้ งเกิด เมื่อมีคนเกิดให้ แจ้ งเกิดดังนี้
1) คนเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรื อบิดาหรื อมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้งแห่ง
ท้องที่ที่มีคนเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วนั เกิด
2) คนเกิดนอกบ้านให้บิดาหรื อมารดา แจ้งต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคน
เกิดนอกบ้านหรื อแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ ภายใน 15 วัน นับแต่วนั เกิดกรณี จาเป็ นไม่อาจแจ้งได้ตาม
กาหนดให้แจ้งภายหลังได้แต่ตอ้ งไม่เกิน 30 วันนับแต่วนั เกิด
1. การแจ้ งเกิด กรณีเกิดทีโ่ รงพยาบาล
1.1 การแจ้ งเกิด กรณีเกิดทีโ่ รงพยาบาลและมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเทศบาลมี 2 ขั้นตอน
และใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่ 2 คน ดังนี้
(1)
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว

(2)
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งบันทึกข้อมูลตามหลักฐาน
ใบรับแจ้งการเกิดลงนามอนุมตั ิในสูติบตั รและ
มอบสูติบตั รให้กบั ประชาชน

1 นาที 2 นาที
รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อเตรี ยม
เอกสารในการแจ้งเกิด ดังนี้
1. หนังสื อรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล
2. บัตรประจาตัวประชาชน บิดา มารดาหรื อผูแ้ จ้ง
3. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (กรณี ยา้ ยเข้าภายในเขตเทศบาล)
ขั้นตอนที่ 2 นายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง บันทึกข้อมูลตามหลักฐานใบรับแจ้งการเกิดและ
ลงนามอนุมตั ิในสู ติบตั ร และมอบสู ติบตั รให้กบั ประชาชน
1.2
การแจ้ งเกิด กรณีเกิดทีโ่ รงพยาบาลและมีภูมิลาเนาต่ างท้ องที(่ นอกเขตเทศบาล) มี
2 ขั้นตอน และใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่ 2 คน ดังนี้
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว
1 นาที

นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งบันทึกข้อมูลตามหลักฐานใบ
รับแจ้งการเกิดลงนามอนุมตั ิในสูติบตั รบันทึก
รายการใบแจ้งการย้ายที่อยู(่ ท.ร.6)ลงนามอนุมตั ิและ
มอบสูติบตั รและท.ร.6 ให้ประชาชน
3 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้ว
เสร็ จ 4 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎรเพื่อจัดเตรี ยม
เอกสารในการแจ้งเกิด ดังนี้
1. หนังสื อรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล
2. บัตรประจาตัวประชาชน บิดา มารดา หรื อผูแ้ จ้ง
3. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หลังที่จะย้ายเด็กเข้า(ถ้ามี)
ขั้นตอนที่ 2 นายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง บันทึกข้อมูลตามหลักฐานใบรับแจ้งการเกิด
ลงนามอนุมตั ิในสู ติบตั ร พร้อมบันทึกรายการใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.6) ลงนามอนุมตั ิในใบแจ้งการ
ย้ายที่อยู่ และมอบสู ติบตั รและท.ร.6 ให้กบั ประชาชน
2. การแจ้ งเกิด กรณีเกิดในบ้ าน มี 2 ขั้นตอนและใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่ 2 คน ดังนี้
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว

นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งสอบสวนและบันทึกปากคาผูร้ ู ้เห็น
การเกิด บันทึกคาร้องแจ้งเกิดในบ้าน (ท.ร.31) บันทึก
ข้อมูลตามใบรับแจ้งการเกิด ลงนามอนุมตั ิในสูติบตั รและ
มอบสูติบตั รให้กบั ประชาชน

1 นาที

3 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 4 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อจัดเตรี ยม
เอกสารในการแจ้งเกิด ดังนี้
1. บัตรประจาตัวประชาชน บิดา มารดา เจ้าบ้านและผูแ้ จ้ง
2. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
ขั้นตอนที่ 2 นายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง สอบสวนปากคาเจ้าบ้าน และผูท้ าคลอด(ถ้ามี)
ตามแบบ ป.ค.14 บันทึกการให้ปากคาบุคคลของพยานผูร้ ู ้เห็นการเกิด บันทึกคาร้องแจ้งเกิดภายในบ้าน
(ท.ร.31) บันทึกข้อมูลตามใบรับแจ้งการเกิด ลงนามอนุมตั ิในสู ติบตั รและมอบสู ติบตั รให้กบั ประชาชน
3. การแจ้ งการตาย ณ ช่องทางด่วน (Express Line) รับแจ้งผูเ้ สี ยชีวติ
1. คนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนตายภายใน
24 ชัว่ โมง นับแต่เวลาตาย ในกรณี ไม่มีเจ้าบ้านให้ผพู ้ บศพ แจ้งภายใน 24 ชัว่ โมง นับแต่เวลาพบศพ

2. คนตายนอกบ้าน ให้บุคคลที่ไปกับผูต้ ายหรื อผูพ้ บศพแจ้งต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง
แห่งท้องที่ที่มีการตายหรื อพบศพแล้วแต่กรณี หรื อแห่งท้องที่ที่พึงจะแจ้งได้ภายใน 24 ชัว่ โมง นับแต่
เวลาตายหรื อเวลาพบศพ ในกรณี เช่นนี้จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตารวจก็ได้
การแจ้ งการตาย กรณีตายทีโ่ รงพยาบาล มี 2 ขั้นตอน และใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่ 2 คนโดย
ให้บริ การ ณ ช่องทางด่วน (Express Line) รับแจ้งผูเ้ สี ยชีวติ ประชาชนไม่ตอ้ งรอคิวบริ การ ดังนี้
(1)
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎร

1 นาที

(2)

รับบริ การช่องทางด่วน (Express Line) รับ
แจ้งผูเ้ สี ยชีวติ โดยนายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง อนุมตั ิ
มรณบัตรและมอบมรณบัตรให้กบั ประชาชน

2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ งานทะเบียนราษฎร เพื่อ
จัดเตรี ยมเอกสาร
1. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคล (ถ้ามี)
2. หนังสื อรับรองการตายจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
3. บัตรประจาตัวประชาชนของผูแ้ จ้ง
ขั้นตอนที่ 2 ประชาชนพบนายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง
1. เพื่อตรวจสอบและลงรายการในมรณบัตร
2. จาหน่ายชื่อผูต้ ายออกจากทะเบียนบ้าน โดยประทับคาว่า
“ตาย” ด้วยหมึก
สี แดง ไว้หน้ารายการคนตาย
3. มอบมรณบัตรตอนที่ 1 สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชน
คืนผูแ้ จ้ง
การแจ้ งการตาย กรณีเสี ยชีวติ ทีบ่ ้ าน มี 2 ขั้นตอน และใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่ 2 คน ให้บริ การ
ณ ช่องทางด่วน (Express Line ) รับแจ้งผูเ้ สี ยชีวติ โดยประชาชนไม่ตอ้ งรอคิวบริ การ ดังนี้

ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎร

1 นาที

2 นาที

รับบริ การช่องทางด่วน (Express Line) รับ
แจ้งผูเ้ สี ยชีวติ โดยนายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง อนุมตั ิ
มรณบัตรและมอบมรณบัตรให้กบั ประชาชน

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อเตรี ยม
เอกสารและพยานบุคคลในการแจ้งตาย ดังนี้
1. บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ สี ยชีวติ บัตร
ประจาตัวประชาชนของผูแ้ จ้ง
2. รายงานบันทึกประจาวันจาก สถานีตารวจภูธร (ถ้ามี) ถ้าไม่มีให้เตรี ยม
พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ จานวน 1 คน
ขั้นตอนที่ 2 ประชาชนพบนายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง
1. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งสอบสวนปากคาผูแ้ จ้งการตาย ตามแบบ ป.ค.14 และ
ให้พยานบุคคลผูน้ ่าเชื่อถือลงลายมือชื่อในแบบ ป.ค.14
2. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งลงรายการในมรณบัตร จาหน่ายชื่อผูต้ ายออกจาก
ทะเบียนบ้าน โดยประทับคาว่า “ตาย” ด้วยหมึกสี แดงไว้หน้ารายการคนตาย
3. มอบมรณบัตรตอนที่ 1 สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชน
คืนผูแ้ จ้ง
การแจ้ งการตายกรณี เสี ยชีวติ นอกสถานพยาบาลและนอกบ้ าน
มี 2 ขั้นตอนและใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่ 2 คน ให้บริ การ ณ ช่องทางด่วน
Line) รับแจ้งผูเ้ สี ยชีวติ โดยประชาชนไม่ตอ้ งรอคิวบริ การ ดังนี้
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎร

1 นาที

(Express

รับบริ การช่องทางด่วน (Express Line) รับ
แจ้งผูเ้ สี ยชีวติ โดยนายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง อนุมตั ิ
มรณบัตรและมอบมรณบัตรให้กบั ประชาชน

2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อเตรี ยม
เอกสารดังนี้
1. บัตรประจาตัวประชาชนผูแ้ จ้ง รายงานบันทึกประจาวันจาก สถานี
ตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
2. หลักฐานของผูเ้ สี ยชีวติ (ถ้ามี)
ขั้นตอนที่ 2 ประชาชนพบนายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง

1. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งสอบสวนปากคา ผูแ้ จ้งการตายตามแบบ ปค.14
และลงลายมือชื่อในแบบ ปค.14
2. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งลงรายการในมรณบัตร จาหน่ายชื่อผูต้ ายออกจาก
ทะเบียนบ้าน โดยประทับคาว่า “ตาย” ด้วยหมึกสี แดง ไว้หน้ารายการคนตาย
3. มอบมรณบัตร ตอนที่ 1 และบัตรประจาตัวประชาชนคืนผูแ้ จ้ง
4. การย้ ายทีอ่ ยู่
ผูใ้ ดมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านใด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผูน้ ้ นั อยูแ่ ล้วมีภูมิลาเนาอยู่ ณ ที่
นั้น
ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายที่อยูต่ ่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง ดังนี้
(1) เมื่อผูอ้ ยูใ่ นบ้านย้ายที่อยูอ่ อกจากบ้าน ให้แจ้งการย้ายออกภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่ผอู ้ ยูใ่ นบ้านย้ายออก
(2) เมื่อมีผยู ้ า้ ยที่อยูเ่ ข้ามาอยูใ่ นบ้าน ให้แจ้งการย้ายเข้าภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่ยา้ ยเข้ามาอยูใ่ นบ้าน
การย้ ายทีอ่ ยู่มี 2 กรณี
4.1 การแจ้ งย้ ายเข้ า เมื่อมีผยู ้ า้ ยที่อยูเ่ ข้ามาในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้า
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ยา้ ยเข้ามาอยูใ่ นบ้าน
4.1.1 การแจ้ งย้ ายเข้ ากรณีปกติ กรณี ผแู ้ จ้งมีใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.6) ซึ่ งเป็ น
ใบแจ้งการย้ายที่อยูส่ าหรับคนที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) มี 2 ขั้นตอน และใช้
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ 2 คน ดังนี้
(1)

( 2)

ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว

นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและ
สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและมอบสาเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้กบั ผูแ้ จ้ง

1 นาที

2 นาที
รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อจัดเตรี ยม

เอกสาร ดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
2. บัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

3. หนังสื อมอบอานาจจากเจ้าบ้าน (กรณี ผแู ้ จ้งไม่ใช่เจ้าบ้าน)
4. บัตรประจาตัวประชาชนของผูไ้ ด้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
5. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.6) ตอนที่ 1 และ 2
ขั้นตอนที่ 2 นายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง ตรวจสอบหลักฐานและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
และสาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) โดยตรวจสอบรายการให้ถูกต้องตรงกันและมอบสาเนา
ทะเบียนบ้านและหลักฐานคืนให้ผแู้ จ้ง
4.1.2 การแจ้ งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
ผูย้ า้ ยที่อยูส่ ามารถติดต่อขอแจ้งย้ายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผนู ้ ้ นั
อาศัยอยูโ่ ดยไม่ตอ้ งกลับภูมิลาเนาเดิมที่ตนมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้าน
การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ มี 2 กรณี
4.1.2.1 การแจ้ งย้ายปลายทางอัตโนมัติ กรณี ผยู้ า้ ยอายุ 18 ปี ขึ้นไปมี 2
ขั้นตอน
(1)
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว

1 นาที

(2)

นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและ
สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและมอบสาเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้กบั ผูแ้ จ้ง

2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ งานทะเบียนราษฎร เพื่อจัดเตรี ยม
เอกสารดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน บัตรประจาตัวประชาชนเจ้าบ้าน พร้อม
หนังสื อยินยอมให้เข้าอยูใ่ นบ้านของเจ้าบ้าน
2. บัตรประจาตัวประชาชนผูแ้ จ้งย้าย
ขั้นตอนที่ 2
1. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง ตรวจสอบหลักฐาน และพิมพ์คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31)
บันทึกข้อมูลตามใบแจ้งการย้ายลงในแบบพิมพ์ ท.ร.6
2. พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนามอนุมตั ิในท.ร.31 และ ท.ร.6 และมอบสาเนา
ทะเบียนบ้านและหลักฐานคืนให้ผแู้ จ้ง

4.1.2.2 การแจ้ งย้ายปลายทางอัตโนมัติ กรณี ผยู ้ า้ ยอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ 2 ขั้นตอน
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว

1 นาที

นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งเพิม่ ชื่อในทะเบียนบ้านและ
สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและมอบสาเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้กบั ผูแ้ จ้ง

2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพี่อจัดเตรี ยม
เอกสารดังนี้
1. บัตรประจาตัวประชาชนบิดาและมารดา
2. บัตรประจาตัวประชาชนเจ้าบ้าน สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหลังที่จะ
ย้ายเข้า พร้อมหนังสื อยินยอมให้เข้าอยูใ่ นบ้านของเจ้าบ้าน
3. สู ติบตั รเด็กหรื อ ป.05 (ใบแสดงผลการเรี ยน)
4. หนังสื อมอบอานาจจากบิดา มารดา กรณี บิดา มารดาไม่สามารถมา
ดาเนินการแจ้งย้ายด้วยตนเองได้
ขั้นตอนที่ 2
1. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง ตรวจสอบหลักฐาน และพิมพ์คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31)
บันทึกข้อมูลตามใบแจ้งการย้ายลงในแบบพิมพ์ ท.ร.6
2. พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนามอนุมตั ิใน ท.ร.31 และ ท.ร.6 และมอบสาเนา
ทะเบียนบ้านและหลักฐานคืนให้ผแู้ จ้ง
4.2 การแจ้ งย้ายออก
เมื่อผูอ้ ยูใ่ นบ้านย้ายที่อยูจ่ ากบ้านให้เจ้าบ้านหรื อผูย้ า้ ยที่อยูแ่ จ้งการย้ายออกภายใน 15
วัน นับแต่วนั ที่ยา้ ยออก โดยนาใบแจ้งการย้ายที่อยูไ่ ปยืน่ ต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนจะเข้าอยูอ่ าศัย
เพื่อขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านที่อยูอ่ าศัยจริ ง มี 2 ขั้นตอน
(1)
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว

1 นาที

(2)

นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งบันทึกรายการคนย้ายออกในสาเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและมอบใบแจ้งการย้ายที่อยู่
พร้อมหลักฐานคืนให้ผแู ้ จ้ง

2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อจัดเตรี ยม
เอกสารดังนี้
1. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูแ้ จ้งย้ายออก
2. หนังสื อมอบอานาจจากเจ้าบ้านหรื อผูแ้ จ้งย้าย (กรณี ผแู ้ จ้งหรื อเจ้าบ้านไม่
สามารถมาดาเนินการด้วยตนเองได้)
ขั้นตอนที่ 2
1. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง ตรวจสอบหลักฐานและรายการบุคคลที่จะย้ายออก
ลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยูแ่ ละจาหน่ายรายการคนย้ายออกในทะเบียนบ้านและสาเนาทะเบียน
บ้าน ฉบับเจ้าบ้านโดยประทับคาว่า “ย้าย” “สี น้ าเงิน” ไว้หน้าคนย้ายออกและระบุวา่ ย้ายไปที่ใด
2. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง มอบหลักฐานการแจ้งคืนผูแ้ จ้ง พร้อมทั้งใบแจ้งการ
ย้ายที่อยู่ ตอนที่ 1 และ 2 เพื่อนาใบแจ้งย้ายเข้าต่อไป
การแจ้ งย้ายออกภายในสานักทะเบียนท้องถิ่นเดียวกัน มี 2 ขั้นตอนดังนี้
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว

1 นาที

นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งบันทึกรายการบุคคลแจ้ง
ย้ายออก-ย้ายเข้า ภายในเขตฯ ในสาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้านและมอบเอกสารคืนแก่ผแู ้ จ้ง

2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาในการปฎิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อ
จัดเตรี ยมเอกสารดังนี้
1. บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูแ้ จ้งย้ายออก
2. สาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
ที่จะย้ายเข้าอยูใ่ หม่ พร้อมหนังสื อยินยอมให้เข้าอยูใ่ นบ้านของเจ้าบ้าน
ขั้นตอนที่ 2
1. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งตรวจสอบหลักฐานและรายการบุคคลที่จะย้ายออก
ลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยูแ่ ละจาหน่ายรายการคนย้ายออกในทะเบียนบ้านและสาเนาทะเบียน
บ้าน ฉบับเจ้าบ้านโดยประทับคาว่า “ย้าย” “สี น้ าเงิน” ไว้หน้าคนย้ายออกและระบุวา่ ย้ายไปที่ใด
2. พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนามอนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้าน
3. มอบสาเนาทะเบียนบ้านทั้ง 2 ฉบับ คืนให้กบั ผูแ้ จ้งย้ายออก

5. การแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
เอกสารการทะเบียนราษฎร ได้แก่ สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สู ติบตั ร มรณบัตร และ
ใบแจ้งการย้ายที่อยู่
- หลักเกณฑ์
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรสาหรับรายการต่าง ๆ ที่ได้ลง
ไว้แล้ว หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ เนื่องจากกรณี ใดก็ตามจะทาการลบ ขูด หรื อทาให้เลือน
หายไปไม่ได้ แต่จะต้องใช้วธิ ี ฆ่าคาหรื อข้อความเดิม แล้วเขียนคาหรื อข้อความที่ถูกต้องแทนด้วยหมึกสี
แดง และให้นายทะเบียนลงชื่อ และ วัน เดือน ปี ที่แก้ไข กากับไว้
- กรณีทมี่ ีหลักฐานประกอบ
ในกรณี ที่ผยู ้ นื่ คาร้องขอฯ มีเอกสารราชการมาแสดงประกอบหลักฐานไม่วา่ เอกสารนั้นจะ
จัดทาก่อนหรื อหลังการจัดทาทะเบียนราษฎร นายทะเบียนจะพิจาณาความเชื่อถือได้และแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรให้ตรงกับหลักฐาน
- กรณีไม่ มีหลักฐานประกอบ
ในกรณี ที่ผยู้ นื่ คาร้องขอฯ มีเอกสารราชการมาแสดง นายทะเบียนจะสอบสวนหลักฐาน
และรวบรวมเสนอนายอาเภอ พร้อมด้วยความเห็นเพื่อพิจารณาและสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน
เอกสารการทะเบียนราษฎร
5.1 กรณีเปลีย่ นชื่อคานาหน้ านาม มี 2 ขั้นตอนและใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่ 2 คน ดังนี้
(1)
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว
1 นาที

(2)
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้องขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับ
บุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบพิมพ์
คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนาม
อนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อ
จัดเตรี ยมเอกสารดังนี้
1. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนคานาหน้านาม
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูแ้ จ้ง สาเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสื อมอบอานาจและบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจและ
ผูร้ ับมอบอานาจ (กรณี มอบอานาจ)

ขั้นตอนที่ 2
1. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้อง
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบ
พิมพ์ คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนามอนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
5.2 กรณีเปลีย่ นชื่ อตัว มี 2 ขั้นตอนและใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่ 2 คน ดังนี้
(1)
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว
1 นาที

(2)
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้องขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับ
บุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบพิมพ์
คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนาม
อนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อเตรี ยม
เอกสารดังนี้
1. ใบเปลี่ยนชื่อ (แบบ ช.3)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูแ้ จ้ง สาเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสื อมอบอานาจและบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจและ
ผูร้ ับมอบอานาจ (กรณี มอบอานาจ)
ขั้นตอนที่ 2
1. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้อง
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบ
พิมพ์ คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนามอนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
5.3 กรณีเปลีย่ นชื่ อสกุล มี 2 ขั้นตอนและใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่ 2 คน ดังนี้
(1)
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว
1 นาที

(2)
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้องขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับ
บุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบพิมพ์
คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนาม
อนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อ
จัดเตรี ยมเอกสารดังนี้
1. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (แบบ ช.2) หรื อ (แบบ ช.4)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูแ้ จ้ง สาเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสื อมอบอานาจและบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจและ
ผูร้ ับมอบอานาจ (กรณี มอบอานาจ)
ขั้นตอนที่ 2
1. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้อง
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบ
พิมพ์ คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนามอนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
5.4 กรณีเปลีย่ นสถานะภาพเจ้ าบ้ าน มี 2 ขั้นตอนและใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่ 2 คนดังนี้
(1)
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว
1 นาที

(2)
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้องขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับ
บุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบพิมพ์
คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนาม
อนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อเตรี ยม
เอกสารดังนี้
1. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูแ้ จ้ง
2. บันทึกสอบสวนปากคาบุคคลของผูย้ นื่ คาร้อง
ป.ค.14
3. หนังสื อมอบอานาจและบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจและ
ผูร้ ับมอบอานาจ (กรณี มอบอานาจ)

ขั้นตอนที่ 2
1. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้อง
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบ
พิมพ์ คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนามอนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
5.5 กรณีแก้ไขรายการ วัน เดือน ปี เกิด มี 2 ขั้นตอนและใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่ 2 คนดังนี้
(1)
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว
1 นาที

(2)
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้องขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับ
บุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบพิมพ์
คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนาม
อนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อเตรี ยม
เอกสารดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน
2. สู ติบตั ร หรื อหลักฐานทางการศึกษา หรื อเอกสาร ที่ทางราชการออกให้
3. หนังสื อมอบอานาจและบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจและ
ผูร้ ับมอบอานาจ (กรณี มอบอานาจ)
ขั้นตอนที่ 2
1. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้อง
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบ
พิมพ์ คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนามอนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
5.6 กรณีแก้ไขรายการสั ญชาติ มี 2 ขั้นตอนและใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่ 2 คนดังนี้
(2)

(1)
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว
1 นาที

นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้องขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับ
บุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบพิมพ์
คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนาม
อนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อเตรี ยม
เอกสารดังนี้
1. แบบการให้เลขประจาตัวประชาชน ใช้สาหรับบุคคลดังกล่าวที่ได้รับ
อนุญาตให้มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยหรื อได้รับสัญชาติไทย (แบบ ท.ร.98 ค)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน ใช้สาหรับคนที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อยูใ่ น
ลักษณะชัว่ คราว หรื อเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมือง (ท.ร.13)
3. บัตรประจาตัวประชาชนที่ได้สัญชาติไทย
4. สาเนาทะเบียนบ้าน ท.ร.14 ที่ใช้สาหรับคนมีสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่
มีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
5. ยืน่ แบบคาร้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับ
บุคคลในทะเบียนบ้าน (แบบ ท.ร.97 ก)
ขั้นตอนที่ 2
1. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้อง
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบ
พิมพ์ คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนามอนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
5.7 กรณีแก้ไขชื่อมารดา มี 2 ขั้นตอนและใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่ 2 คนดังนี้
(1)
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว
1 นาที

(2)
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้องขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับ
บุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบพิมพ์
คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนาม
อนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อเตรี ยม
เอกสารดังนี้
1. ใบเปลี่ยนชื่อ ช.3
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูแ้ จ้ง สาเนาทะเบียนบ้าน

3. หนังสื อมอบอานาจและบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจและ
ผูร้ ับมอบอานาจ (กรณี มอบอานาจ)
ขั้นตอนที่ 2
1. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้อง
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบ
พิมพ์ คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนามอนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
5.8 กรณีแก้ไขเลขประจาตัวมารดา มี 2 ขั้นตอนและใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่ 2 คนดังนี้
(1)
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว
1 นาที

(2)
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้องขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับ
บุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบพิมพ์
คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนาม
อนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อเตรี ยม
เอกสารดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของมารดา สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2. หนังสื อมอบอานาจและบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจและ
ผูร้ ับมอบอานาจ (กรณี มอบอานาจ)
ขั้นตอนที่ 2
1. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้อง
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบ
พิมพ์ คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนามอนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
และ ท.ร.31

5.9 กรณีแก้ไขสั ญชาติมารดา มี 2 ขั้นตอนและใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่ 2 คนดังนี้
(1)
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว
1 นาที

(2)
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้องขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับ
บุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบพิมพ์
คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนาม
อนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อเตรี ยม
เอกสารดังนี้
1. แบบการให้เลขประจาตัวประชาชน ใช้สาหรับบุคคลดังกล่าวที่ได้รับ
อนุญาตให้มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยหรื อได้รับสัญชาติไทย (แบบ ท.ร.98 ค)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน ใช้สาหรับคนที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อยูใ่ น
ลักษณะชัว่ คราว หรื อเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมือง (ท.ร.13)
3. บัตรประจาตัวประชาชนที่ได้สัญชาติไทย
4. สาเนาทะเบียนบ้าน ท.ร.14 ที่ใช้สาหรับคนมีสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่
มีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
5. ยืน่ แบบคาร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับ
บุคคลในทะเบียนบ้าน (แบบ ท.ร.97 ก)
ขั้นตอนที่ 2
1. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้อง
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบ
พิมพ์ คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนามอนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31

5.10 กรณีแก้ไขชื่อบิดา มี 2 ขั้นตอนและใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่ 2 คนดังนี้
(1)
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว
1 นาที

(2)
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้องขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับ
บุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบพิมพ์
คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนาม
อนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อเตรี ยม
เอกสารดังนี้
1. ใบเปลี่ยนชื่อ (แบบ ช.3)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูแ้ จ้ง สาเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสื อมอบอานาจและบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจและ
ผูร้ ับมอบอานาจ (กรณี มอบอานาจ)
ขั้นตอนที่ 2
1. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้อง
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบ
พิมพ์ คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนามอนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
5.11 กรณีแก้ไขเลขประจาตัวบิดา มี 2 ขั้นตอนและใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่ 2 คนดังนี้
(1)
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว
1 นาที

(2)
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้องขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับ
บุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบพิมพ์
คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนาม
อนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อเตรี ยม
เอกสารดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา
สาเนาทะเบียนบ้าน
2. หนังสื อมอบอานาจและบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจและ
ผูร้ ับมอบอานาจ (กรณี มอบอานาจ)
ขั้นตอนที่ 2
1. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้อง
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบ
พิมพ์ คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนามอนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
5.12 กรณีแก้ไขสั ญชาติบิดา มี 2 ขั้นตอนและใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่ 2 คนดังนี้
(1)
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว
1 นาที

(2)
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้องขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับ
บุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบพิมพ์
คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนาม
อนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อเตรี ยม
เอกสารดังนี้
1. แบบการให้เลขประจาตัวประชาชน ใช้สาหรับบุคคลดังกล่าวที่ได้รับ
อนุญาตให้มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยหรื อได้รับสัญชาติไทย (แบบ ท.ร.98 ค)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน ใช้สาหรับคนที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่
ลักษณะชัว่ คราว หรื อเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมือง (ท.ร.13)
3. บัตรประจาตัวประชาชนที่ได้สัญชาติไทย
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ที่ใช้สาหรับคนมีสัญชาติไทยและคนต่างด้าว
ที่มีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
5. ยืน่ แบบคาร้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับ
บุคคลในทะเบียนบ้าน (แบบ ท.ร.97 ก)

ขั้นตอนที่ 2
1. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้อง
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบ
พิมพ์ คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนามอนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
5.13 กรณีขอให้ กาหนดรายการบุคคลทีเ่ สี ยชี วติ
รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อเตรี ยม
เอกสารดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2. บันทึกการสอบสวนปากคาบุคคล (ป.ค.14) โดยสอบสวนเจ้าบ้านและ
สอบสวนปากคาพยานบุคคลผูร้ ู้เห็นการตาย
3. แบบคาร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับ
บุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.97 ก)
ขั้นตอนที่ 2
1. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้อง
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบ
พิมพ์ คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนามอนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
5.14 กรณีแก้ ไขรายการบุคคลซ้าซ้ อน มี 2 ขั้นตอนและใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่ 2 คนดังนี้
(1)
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว
1 นาที

(2)
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้องขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับ
บุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบพิมพ์
คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนาม
อนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อเตรี ยม
เอกสารดังนี้
1. บัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านของบุคคลมีชื่อซ้ าซ้อน (ต้อง
มาด้วยตนเอง)
2. บันทึกการสอบสวนปากคาบุคคล (ป.ค.14)
3. แบบคาร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับ
บุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.97 ก)
ขั้นตอนที่ 2
1. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้อง
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบ
พิมพ์ คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนามอนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31

5.15 กรณีย้ายบุคคลออกจากทะเบียนบ้ านกลาง มี 2 ขั้นตอนและใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่ 2
คนดังนี้
(1)
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว

1 นาที

(2)
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งบันทึกข้อมูลตามแบบคาร้องขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลหรื อจาหน่ายเกี่ยวกับ
บุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.97 ก. ลงในแบบพิมพ์
คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พิมพ์ทะเบียนบ้านและลงนาม
อนุมตั ิในสาเนาทะเบียนบ้านและ ท.ร.31
2 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 3 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อเตรี ยม
เอกสารดังนี้
1. เตรี ยมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูแ้ จ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน
กลาง (ถ้ามี)
2. ประชาชนผูข้ อแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางพบนายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง
เพื่อสอบสวนปากคาบุคคลตามแบบ ป.ค.14
3. กรอกคาร้องแจ้งการย้ายออก

4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน เจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
พร้อมสอบสวนปากคาเจ้าบ้าน ตามแบบ ป.ค.14
5. หนังสื อมอบอานาจและบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจ (เจ้า
บ้าน) และรับมอบอานาจ (กรณี มอบอานาจ)
5.16 กรณีการคัดรับรองเอกสารทะเบียนราษฎรของตนเอง มี 2 ขั้นตอนและใช้
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ 2 คนดังนี้
(1)
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว

½ นาที

(2)
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งบันทึกข้อมูลเลขประจาตัว
ประชาชนและพิมพ์คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พร้อมพิมพ์
เอกสารทะเบียนราษฎรลงนามอนุมตั ิให้ประชาชน
ออกใบเสร็ จและรับเอกสาร
1½ นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 2 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อเตรี ยม
เอกสารดังนี้
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
ขั้นตอนที่ 2
1. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง บันทึกข้อมูลเลขประจาตัวประชาชนและพิมพ์คา
ร้องทัว่ ไป (ท.ร.31)
2. พิมพ์คดั – รับรองเอกสารทะเบียนราษฎร พร้อมลงนามอนุมตั ิ ออก
ใบเสร็ จและมอบเอกสารให้ประชาชน
5.17 กรณีการขอคัดรับรองเอกสารทะเบียนราษฎรของบุคคลอืน่
มี 2 ขั้นตอนและใช้
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ 2 คน ดังนี้
(1)
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว

½ นาที

(2)
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งบันทึกข้อมูลเลขประจาตัว
ประชาชนและพิมพ์คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พร้อมพิมพ์
เอกสารทะเบียนราษฎรลงนามอนุมตั ิให้ประชาชน
ออกใบเสร็ จและรับเอกสาร
1½ นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 2 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อเตรี ยม
เอกสารดังนี้
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูย้ นื่ ขอคัดและเจ้าของรายการที่คดั
รับรอง
2. หนังสื อมอบอานาจจากเจ้าของรายการบุคคลที่ขอคัดรับรอง
ขั้นตอนที่ 2
1. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง บันทึกข้อมูลเลขประจาตัวประชาชนของผูย้ นื่ ขอคัด
รับรองและพิมพ์คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31)
2. พิมพ์คดั – รับรองเอกสารทะเบียนราษฎร พร้อมลงนามอนุมตั ิ ออก
ใบเสร็ จและมอบเอกสารให้ประชาชน
5.18 กรณีการคัดรับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎร ของทนายความหรือบุคคลทีไ่ ด้ มอบ
อานาจจากศาล
(1)
ประชาชนพบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎรและกดบัตรคิว

1 นาที

(2)
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งบันทึกข้อมูลเลขประจาตัว
ประชาชนและพิมพ์คาร้องทัว่ ไป (ท.ร.31) พร้อมพิมพ์
เอกสารทะเบียนราษฎรลงนามอนุมตั ิให้ประชาชน
ออกใบเสร็ จและรับเอกสาร
1 นาที

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน ใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ 2 นาที/คน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
1. สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสภาทนายความหรื อสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากศาล
2. บันทึกการสอบสวนปากคา (ตามแบบ ป.ค.14) ผูข้ อคัด-รับรอง เอกสาร
ทะเบียนราษฎร

ขั้นตอนที่ 2
1. นายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง บันทึกข้อมูลเลขประจาตัวประชาชนและพิมพ์คา
ร้องทัว่ ไป (ท.ร.31)
2. พิมพ์คดั – รับรองเอกสารทะเบียนราษฎร พร้อมลงนามอนุมตั ิ ออก
ใบเสร็ จและมอบเอกสารให้ประชาชน
5.19 กรณีการขอเลขประจาบ้ าน
เมื่อมีการปลูกสร้างบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่เพื่อขอเลขประจาบ้าน
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ปลูกสร้างบ้านแล้วเสร็ จ หากไม่แจ้งภายในกาหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท
การขอเลขประจาบ้าน มี 1 ขั้นตอนและใช้กาลังเจ้าหน้าที่ 1 คน โดยดาเนินการดังนี้
ประชาชนพบนายทะเบียนผูร้ ับแจ้งพร้อมเอกสารที่ตอ้ งยืน่ ประกอบการขอเลขประจา
บ้าน ดังนี้
1. ใบคาร้องขอเลขประจาบ้าน
2. สาเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร คัดแปลงอาคารหรื อรื้ อถอนอาคาร (แบบ
อ.1 )
3. สาเนาบันทึกรายงานการตรวจการก่อสร้างอาคารตามคาร้องใบรับรองการ
ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรื อเคลื่อนย้ายอาคาร
4. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูข้ อเลขประจา
บ้าน
5. หนังสื อมอบอานาจจากเจ้าบ้าน (กรณี ผแู ้ จ้งไม่ใช่เจ้าบ้าน)
นายทะเบียนผู้รับแจ้ ง
1. เข้าตรวจสอบฐานข้อมูลรายการบ้านว่าง เพื่อประกอบการกาหนดเลข
ประจาบ้าน
2. ออกสาเนาทะเบียนบ้านใหม่และลงนามอนุมตั ิ พร้อมมอบสาเนาทะเบียน
บ้านให้กบั ประชาชน
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งใช้ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน 3 นาที/คน

