ฝายทะเบียน
การใหบริการ *วันจันทร–วันศุกร เวลา 08.00 – 16.00 น.
*วันเสาร เวลา 08.00–16.00 น. บริการเฉพาะงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจําตัวประชาชน
*วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 08.00 – 16.00 น. บริการเฉพาะรับแจงตาย

งานทะเบียนราษฎร
การแจงเกิด

หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (บิดา หรือมารดา หรือเจาบานที่เด็กเกิด)
2. กรณีมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทน
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
3. หนังสือรับรองการเกิดตามแบบพิมพ ท.ร. 1/1 (โรงพยาบาลที่เด็กเกิดออกให)
4. บัตรประจําตัวของบิดามารดา (ถามี)
5. สําเนาทะเบียนบาน กรณีเพิ่มชื่อเขาทะเบียนบานในเขตทองที่ที่เด็กเกิด
ขอควรทราบ : แจงตอนายทะเบียนทองที่ที่เด็กเกิด ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่เด็กเกิด หากเกินกําหนดมีโทษ
ปรับไมเกิน 1,000 บาท

การแจงตาย
การแจงตายกรณีปกติทั่วไป
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง
- คนตายในบานหรือสถานพยาบาลใหเจาบานเปนผูแจง
- คนตายในบานที่ไมมีเจาบานใหผูพบศพเปนผูแจง
- คนตายนอกบานใหบุคคลที่ไปกับผูตายหรือผูพบศพเปนผูแจง
2. กรณีมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทน
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
3. หนังสือรับรองการตายตามแบบ ท.ร. 4/1 กรณีคนตายในสถานพยาบาล
4. หลักฐานของผูตาย (ถามี)
การแจงตายโดยมีเหตุอันควรสงสัยวาตาย
ดวยโรคติดตอหรือตายโดยผิดธรรมชาติ (อุบัติเหตุ
ฆาตัวตายถูกผูอื่น) หรือตายโดยไมทราบสาเหตุ)
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง
- คนตายในบานใหเจาบานเปนผูแจง
- คนตายในบานที่ไมมีเจาบานใหผูพบศพเปนผูแจง
- คนตายนอกบานใหบุคคลที่ไปกับผูตายหรือผูพบศพเปนผูแจง

2. กรณีมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทน
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
3. หลักฐานการรับแจงจากเจาหนาที่ตํารวจหรือสถาบันนิติเวช หรือหนังสืออนุญาตจากพนักงานผูมี
หนาที่ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตออันตรายแลวแตกรณี
4. หนังสือรับรองการตาย (ถามี)
5. หลักฐานของผูตาย (ถามี)
ขอควรทราบ : เจาบาน หรือผูพบศพ แจงตอนายทะเบียนทองที่ที่ตายหรือพบศพ ภายใน 24 ช.ม. หากเกิน
กําหนดมีโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท
การขอเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตที่ศพตั้งอยู
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (เปนผูมีสวนเกี่ยวของกับผูตาย)
2. กรณีมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทน
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
3. มรณบัตร

การแจงยายที่อยู

การแจงยายเขา
เจาบานมีหนาที่แจงตอนายทะเบียน ภายใน 15 วัน นับแตวันที่มีผูยายเขามาอยูในบาน
การแจงยายเขากรณีปกติทั่วไป
ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตที่จะยายเขาทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของเจาบาน
2. กรณีมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทน
- บัตรประจําตัวของผูมอบหรือผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
3. สําเนาทะเบียนบานที่จะแจงยายเขา
4. ใบแจงการยายที่อยูตอนที่ 1 , 2 ที่ลงลายมือชื่อเจาบานผูยินยอมใหยายเขาและผูแจงแลว

การแจงยายเขากรณีเดินทางกลับจากตางประเทศ
ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตที่บุคคลเดินทางกลับมาจากตางประเทศมีชื่ออยูในทะเบียน
บานชั่วคราว
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (ผูที่เดินทางกลับจากตางประเทศ)
2. กรณียายเขาในเขตสํานักทะเบียนเดียวกันใชบัตรประจําตัวของเจาบานและสําเนาทะเบียนบานที่
จะแจงยายเขา
3. กรณีมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทน
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)

การแจงยายกรณียายออกแลวจะยายกลับ เขาทะเบียนบานเดิโดยยั
ม งไมไดไปแจงยายเขาที่อื่น
ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตที่ออกใบแจงการยายที่อยู
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของเจาบาน
2. กรณีมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทน
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
3. สําเนาทะเบียนบานที่จะแจงยายเขา
4. ใบแจงการยายที่อยูตอนที่ 1 , 2 ที่ลงลายมือชื่อเจาบานผูยินยอมให
กรณียายออกแลวแตผูยายที่อยูบางรายถึงแกความตายกอนที่จะไปแจงยายเขา
ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตที่จะยายเขาทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวเจาบาน
2. กรณีมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทน
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
3. สําเนาทะเบียนบานที่จะแจงยายเขา
4. ใบแจงการยายที่อยูตอนที่ 1 , 2 ที่ลงลายมือชื่อเจาบานผูยินยอมใหเขาและผูแจงแลว
5. มรณบัตรหรือใบรับแจงการตายของผูตาย
การแจงยายที่อยูปลายทาง
ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตที่จะยายเขาทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (เจาของรายการ) หากเปนผูเยาวใหบิดา หรือมารดา หรือผูปกครองเปนผู
แจง
2. บัตรประจําตัวของเจาบานที่จะยายเขา พรอมหนังสือยินยอมใหยายเขาและสําเนาทะเบียนบาน
3. กรณีมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทน
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย
คาธรรมเนียม : ฉบับละ 20 บาท
ขอควรทราบ : การแจงยายเขาหรือยายออกตองแจงภายใน 15 วัน นับแตวันที่มีคนยายเขาหรือยายออก
หากเกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท
การแจงยายออก
เจาบานมีหนาที่แจงตอนายทะเบียน ภายใน 15 วัน นับแตวันที่มีผูยายออกมาอยูในบาน
การแจงยายออกกรณีปกติทั่วไป
ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตที่ผูยายมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของเจาบาน
2. กรณีมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทน

- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
3. สําเนาทะเบียนบานที่จะแจงยายออก
การแจงยายออกและยายเขาในเขตเดียวกัน
ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตที่ผูยายมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของเจาบาน และสําเนาทะเบียนบานที่จะแจงยายออก
2. บัตรประจําตัวของเจาบาน และสําเนาทะเบียนที่จะแจงยายเขา
3. กรณีมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทน
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
การแจงยายออกจากทะเบียนบานกลางหรือทะเบียนประวัติกลาง
ทะเบียนบานกลาง คือทะเบียนสําหรับลงรายการบุคคลที่ไมสามารถมีชื่ออยูในทะเบียนบานตามปกติ
ทั่วไป สาเหตุอาจเกิดจากไมมีทะเบียนบานที่จะแจงยายเขา ทําใหตองยายหรือเพิ่มชื่อบุคคลนั้นไวใน
ทะเบียนบานกลางหรือทะเบียนประวัติกลาง เนื่องจากทะเบียนบานกลางมิใชทะเบียนบานจึงไมสามารถใช
อางอิงหรือติดตอราชการตาง ๆ ไดเหมือนทะเบียนบาน หากมีชื่ออยูในทะเบียนบานกลางจะตองติดตอ
เจาหนาที่เพื่อดําเนินการแจงยายที่อยูใหถูกตอง
ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตที่ผูยายมีชื่ออยูในทะเบียนบานกลางหรือทะเบียนประวัติกลาง
หลักฐาน
บัตรประจําตัวของผูแจง หรือหลักฐานที่แสดงวาผูแจงเปนบุคคลเดียวกันกับรายการบุคคลที่จะยายออก
หากเปนผูเยาวใหบิดา หรือมารดา หรือผูปกครองเปนผูแจงยายออก
การแจงยายออกของบุคคลที่เดินทางไปตางประเทศ
ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตที่ผูยายมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของเจาบาน
2. กรณีมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทน
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
3. สําเนาทะเบียนบานที่จะแจงยายออก
4. หลักฐานที่แสดงวาเดินทางไปตางประเทศ (ถามี)

งานบัตรประจําตัวประชาชน

บัตรประจําตัวประชาชนเปนเอกสารสําคัญที่ทางราชการออกใหสําหรับใชเปนหลักฐานในการแสดงตน

คุณสมบัติของผูขอมีบัตรประจําตัว
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุตั้งแต 7 ปบริบูรณขึ้นไป
3. มีชื่อในทะเบียนบาน

การขอมีบัตร

กรณีขอมีบัตรเปนครั้งแรก
ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. สูติบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการออกใหที่มีรูปถาย เชน ใบสุทธิ หนังสือเดินทาง เปนตน
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถามี)
3. กรณีที่ไมมีหลักฐานตามขอ 1 ใหนําเจาบานหรือบุคคลที่นาเชื่อถือมาใหการรับรอง
4. กรณีขอมีบัตรเปนครั้งแรกโดยมีบิดาและมารดาเปนบุคคลตางดาว ใชหลักฐานใบสําคัญ ประจําตัว
คนตางดาวของบิดามารดา หากถึงแกความตายใหนําใบมรณบัตรของผูที่ถึงแกความตายไปแสดง
ขอควรทราบ : ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันที่อายุครบ 7 ปบริบูรณ เกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน
100 บาท
กรณีเปนบุคคลไดรับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน หรือแจงเกิดเกินกําหนด
ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. กรณีเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน ใชหลักฐานการเพิ่มชื่อหรือเอกสารที่ทางราชการออกให
2. กรณีแจงเกิดเกินกําหนดใชสูติบัตร
3. เจาบานหรือบุคคลผูนาเชื่อถือรับรอง
ขอควรทราบ : ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันที่เพิ่มชื่อในทะเบียนบาน เกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน
100 บาท
กรณีเปนบุคคลไดรับการยกเวน หรือบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 70 ป
ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. หลักฐานที่แสดงวาเปนบุคคลซึ่งไดรับการยกเวนไมตองมีบัตร เชน หนังสือสุทธิของพระ หรือหนังสือ
เดินทางกรณีเปนผูที่อยูระหวางศึกษาที่ตางประเทศ
2. กรณีไมมีหลักฐานแสดงการเปนผูไดรับการยกเวนไมตองมีบัตร
- หลักฐานอื่นๆ ที่ทางราชการออกให (ถามี)
- เจาบานหรือบุคคลผูนาเชื่อถือรับรอง
กรณีเปนบุคคลซึ่งพนสภาพไดรับการยกเวน
ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตแหงใดก็ได
หลักฐาน
หลักฐานที่แสดงวาพนจากสภาพไดรับการยกเวนไมตองมีบัตร เชน หนังสือเดินทางและเอกสารที่แสดง
วาเปนผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ หรือหนังสือสําคัญของเรือนจําหรือ ทัณฑสถาน
ขอควรทราบ : ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันที่พนสภาพไดรับการยกเวน เกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน
100 บาท
กรณีเปนบุคคลซึ่งไดสัญชาติไทย หรือไดรับอนุมัติใหมีสัญชาติไทยหรือไดกลับคืนสัญชาติไทย
ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตแหงใดก็ได
หลักฐาน
1.กรณีไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติเปนไทยหรือไดกลับคืนสัญชาติไทย ใชหนังสือสําคัญการ
แปลงสัญชาติไทยหรือหนังสือสําคัญแสดงการไดกลับคืนสัญชาติไทย
2. กรณีขอมีบัตรเปนครั้งแรกโดยมีบิดาและมารดาเปนบุคคลตางดาว ใชหลักฐานใบสําคัญประจําคน
ตัว

ตางดาวของบิดามารดา หากถึงแกความตายใหนํามรณบัตรของผูที่ถึงแกความตายไปแสดง
3. หลักฐานอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให (ถามี)
4. เจาบานหรือบุคคลผูนาเชื่อถือรับรอง
ขอควรทราบ : ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับสัญชาติไทย เกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน
100 บาท

การขอมีบัตรใหม
กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตแหงใดก็ได
หลักฐาน
บัตรประจําตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ
ขอควรทราบ : ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันที่บัตรเดิมหมดอายุ เกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน
100 บาท
กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทําลาย
ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตแหงใดก็ได
หลักฐาน
หลักฐานทางราชการที่มีรูปถาย เชน ใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทาง เปนหากไม
ตน มีใหพาเจาบาน
หรือบุคคลที่นาเชื่อถือมาใหการรับรอง
คาธรรมเนียม : 20 บาท
ขอควรทราบ : ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันที่บัตรหายหรือถูกทําลาย เกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน
100 บาท

การขอเปลี่ยนบัตร

กรณีบัตรเดิมชํารุดในสาระสําคัญ
ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตแหงใดก็ได
หลักฐาน
บัตรประจําตัวประชาชนเดิมที่ชํารุด
คาธรรมเนียม : 20 บาท
ขอควรทราบ : ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันที่บัตรเดิมชํารุดในสาระสําคัญ เกินกําหนดมีโทษปรับ
ไมเกิน 100 บาท
กรณีเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชนเดิม
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล แลวแตกรณี
คาธรรมเนียม : 20 บาท
ขอควรทราบ : ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันที่แกไขรายการในทะเบียนบาน เกินกําหนดมีโทษปรับ
ไมเกิน 100 บาท
กรณีเปลี่ยนที่อยูใหมตามหลักฐานทะเบียนบานและบัตรเดิมยังไมหมดอายุ

ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตแหงใดก็ได
หลักฐาน
บัตรประจําตัวประชาชนเดิม
คาธรรมเนียม : 20 บาท
กรณีเปลี่ยนคํานําหนานาม
ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชนเดิม
2. หลักฐานแสดงการเปลี่ยนคํานําหนานาม เชน ทะเบียนสมรส ฯลฯ

งานทะเบียนทั่วไป

เปนงานที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของบุคคลในครอบครัวอันกอใหเกิดสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย
ในฐานะสามีภรรยา หรือบิดามารดากับบุตร เชน การจดทะเบียนสมรส หยา รับรองบุตร รับบุตรบุญธรรม เลิกรับ
บุตรบุญธรรม และการบันทึกฐานะแหงครอบครัว

ทะเบียนครอบครัว

การจดทะเบียนสมรส

ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตแหงใดก็ได
คุณสมบัติของผูจดทะเบียนสมรส
1. ชาย – หญิงมีอายุไมนอยกวา 17 ปบริบูรณ
2. ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือไรความสามารถ
3. ไมเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา ไมเปนพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือ
มารดา
4. ผูร ับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไมได
5. ไมเปนคูสมรสกับบุคคลอื่น
6. หญิงหมายจะสมรสใหมไดก็ตอเมื่อการสมรสครั้งกอนสิ้นสุดไปแลวเปนเวลาไมนอยกวา 310 วัน เวนแต
- คลอดบุตรแลวในระหวางนั้น
- สมรสกับคูสมรสเดิม
- มีใบรับรองแพทยวาไมไดตั้งครรภ
- ศาลมีคําสั่งใหสมรสได
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวผูรอง
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. กรณีผูรองยังไมบรรลุนิติภาวะ (20 ปบริบูรณ) บิดา มารดา ผูใชอํานาจปกครองตองใหความยินยอม
ดวยตนเอง หากไมสามารถมาดวยตนเองไดใหใชหนังสือใหความยินยอม
4. กรณีผูรองเคยจดทะเบียนสมรสมากอน ใหใชหลักฐานการหยา
5. กรณีคูสมรสตาย ใหใชหลักฐานการตาย พรอมทะเบียนสมรส
6. กรณีมีคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล ตองใชคําพิพากษา
หรือคําสั่งศาลที่ใหจดทะเบียน พรอมใบแสดงคดีถึง
ที่สุด
7. พยานอยางนอย 2 คน

การจดทะเบียนการหยา

ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูรอง
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. หลักฐานการสมรส
4. หนังสือสัญญาหยาหรือขอตกลงการหยาที่มีพยานลงลายมือชื่ออยางนอย 2 คน
5. กรณีจดทะเบียนการหยาตามคําพิพากษาศาล ตองใชคําพิพากษาถึงที่สุดและคํารับรองวาถูกตอง
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล คํานําหนานาม (ถามี)
7. พยานอยางนอย 2 คน

การจดทะเบียนรับรองบุตร

ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูรอง
2. สําเนาทะเบียนบาน สูติบัตร หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถามี)
3. เด็กและมารดาเด็กมาใหความยินยอมดวยตนเองตอหนานายทะเบียน
4. กรณีเด็กและหรือมารดาเด็กไมไดมาใหความยินยอมดวยตนเอง นายทะเบียนจะมีหนังสือสอบถามไป
ยังเด็กและมารดาวายินยอมหรือไม
5. กรณีมีคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล ตองใชคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลที่ใหจดทะเบีพรยอนมคําพิพากษาถึง
ที่สุด (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 7 ปบริบูรณ หรือมารดามาใหความยินยอมไมได)
6. พยานอยางนอย 2 คน

การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตแหงใดก็ได
คุณสมบัติของผูจดทะเบียน
1. ผูจ ะขอรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุไมต่ํากวา25 ป และตองมีอายุมากกวาผูจะเปนบุตรบุญอย
ธรรม
างนอย 15
ป
2. ผูจะเปนบุตรบุญธรรมที่มีอายุไมต่ํากวา 15 ป ผูนั้นตองใหความยินยอมดวย
3. ผูจะขอรับบุตรบุญธรรมและผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมที่มีคูสมรสตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสดวย
4. กรณีผูจะเปนบุตรบุญธรรมเปนผูเยาวตองไดรับอนุมัติใหจดทะเบียนจากคณะกรรมการรั
เด็กเปนบุบตรบุญธรรม
กอน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูรอง
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. กรณีบุตรบุญธรรมเปนผูเยาว ตองใชหนังสืออนุมัติใหรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมจากคณะกรรมการรับ
เด็กเปนบุตรบุญธรรม (กรุงเทพมหานครหรือชาวตางประเทศที่มีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทยยื่นเรื่องขอ
หนังสืออนุมัติฯ ไดที่ ศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตางจังหวัด
ยื่นเรื่องไดที่ ที่วาการอําเภอหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด)
4. กรณีบุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรมมีคูสมรส คูสมรสตองใหความยินยอม หากไมสามารถมาให
ความยินยอมดวยตนเองใหใชหนังสือใหความยินยอม

5. กรณีมีการอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ตองใชคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล
และใบแสดงคดีถึงที่สุด
6. พยานอยางนอย 2 คน

การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม

ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูรอง
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
4. กรณีบุตรบุญธรรมเปนผูเยาว ตองมีหนังสือรับรองวาไดเขาสูกระบวนการเยียวยาจากกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ และตองไดรับความยินยอมจากผูที่ใหความยินยอมในขณะจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
5. กรณีมีคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล ตองใชคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล
6. พยานอยางนอย 2 คน

การบันทึกฐานะแหงครอบครัว

ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูรอง
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนครอบครัว เชน สมรส หยา รับบุตรบุญธรรม ฯลฯ หรือเอกสารอัน
เปนหลักฐานแหงการนั้นที่ทําขึ้นในตางประเทศ ซึ่งไดรับการแปลเปนภาษาไทยและรับรองจากกระทรวงการ
ตางประเทศ หรือสถานทูตสถานกงสุลของไทย หรือสถานทูตสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ แลว

การตรวจ คัดและรับรองสําเนาทะเบียนครอบครัว และการรับรองรายการจากฐานขอมูลทะเบียน
ครอบครัว
กรณีขอคัดและรับรองจากเอกสารตนฉบับ
ยื่นคํารองไดที่ สํานักทะเบียนที่จัดทําเอกสาร
กรณีขอคัดและรับรองรายการจากฐานขอมูล
ยื่นคํารองไดที่ ฝายทะเบียน สํานักงานเขตแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของเจาของรายการหรือผูมีสวนไดเสีย
2. หลักฐานการแสดงความเปนผูมีสวนไดเสีย
3. กรณีมอบอํานาจ
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
- หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป)
4. คาธรรมเนียม ฉบับละ 10 บาท

การออกหนังสือรับรองการใชคํานําหนานามหญิง

ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูรอง

2. หลักฐานการสมรส หรือการสิ้นสุดการสมรส หรือการบันทึกฐานะแหงครอบครัว
3. ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถามี)

ทะเบียนชื่อบุคคล

การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง

ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตที่ผูยื่นคําขอมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
หลักเกณฑ
1. ตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม
2. ตองไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย
3. ตองไมมีเจตนาทุจริต
4. ผูที่ไดรับหรือเคยไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์ แตไดออกจากบรรดาศักดิ์นั้น โดยมิไดถูกถอดถอน
สามารถใชราชทินนามตามบรรดาศักดิ์นั้นเปนชื่อตัวหรือชื่อรองก็ได
5. ชื่อรองที่จะขอตั้งตองไมพองกับชื่อสกุลของบุคคลอื่น ยกเวนการใชชื่อสกุลของคูสมรสเปนชื่อรอง แต
ตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสที่ใชชื่อสกุลนั้นอยู
6. กรณีบุตรที่ชอบดวยกฎหมายมีสิทธิใชชื่อสกุลเดิมของมารดาหรือบิดาเปนชื่อรองได
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. เอกสารอื่นๆ (ถามี) เชน สูติบัตร, ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
, ทะเบียนหยาซึ่งระบุอํานาจการปกครองบุตรฯ
คาธรรมเนียม : ฉบับละ 50 บาท ยกเวนการตั้งชื่อรองครั้งแรกไมเสียคาธรรมเนียม

การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล หรือขอตั้งชื่อสกุลใหม

ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตที่ผูยื่นคําขอมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
หลักเกณฑ
1. ตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
2. ตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับราชทินนาม เวนแตราชทินนามของตน หรือบุพการีหรือ
ผูสืบสันดาน
3. ตองไมซ้ํากับชื่อสกุลที่ไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริยหรือชื่อสกุลที่ไดจดทะเบียนไว หรือชื่อ
สกุลในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคลและฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร
4. ตองไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย
5. มีพยัญชนะไมเกินสิบพยัญชนะ เวนแตกรณีใชราชทินนามเปนชื่อสกุล
6. ผูที่ไมไดรับพระราชทานชื่อสกุล หามใชคําวา “ณ” นําหนาชื่อสกุล
7. หามเอานามพระมหานคร และศัพทที่ใชเปนพระปรมาภิไธยมาใชเปนนามสกุล
8. หามเพิ่มเครื่องหมายนามสกุล เวนแตเปนราชตระกูล
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. หนังสือสําคัญแสดงการรวมใชชื่อสกุล , ใบเปลี่ยนชื่อตัว (ถามี)
คาธรรมเนียม : ฉบับละ 100 บาท

การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการรวมใชชื่อสกุล

ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตที่ผูยื่นคําขอมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. กรณีเปนเจาของชื่อสกุล ใชหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ ช.2 หรือกรณีเปนผูมี
สิทธิอนุญาตใหรวมใชชื่อสกุล ใชหนังสือรับรองการเปนผูมีสิทธิอนุญาตใหผูอื่นรวมใชชื่อสกุลตามแบบ ช.7
4.สําหรับผูขอรวมใชชื่อสกุล ใชหนังสืออนุญาตใหรวมใชชื่อสกุตลามแบบ ช.6 มาแสดงประกอบการยื่นคํา
ขอ
คาธรรมเนียม : ฉบับละ 100 บาท

การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส การสิ้นสุดสมรส และเหตุอื่น ๆ

ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตที่ผูยื่นคําขอมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชนผูยื่นคําขอ
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. บันทึกขอตกลงกรใชชื่อสกุล กรณีคูสมรสประสงคจะใชชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่ง หรือหลักฐานสิสมรส
้นสุดการ
หรือหลักฐานที่เกี่ยวของ เชน สูติบัตร , สําเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม , สําเนาทะเบียนรับรองบุตร ฯลฯ
คาธรรมเนียม
1. การเปลี่ยนชื่อสกุลครั้งแรกเมื่อจดทะเบียนสมรส ไมเสียคาธรรมเนียม
2. การเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะการสมรสสิ้นสุด ไมเสียคาธรรมเนียม
3. การเปลี่ยนชื่อสกุลภายหลังการจดทะเบียนสมรสครั้งตอๆ ไป ฉบับละ 50 บาท
4. การเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะเหตุอื่นๆ ฉบับละ 100 บาท

การขอใบแทนหนังสือสําคัญ กรณีชํารุดหรือสูญหาย

หนังสือสําคัญที่จะขอใหออกใบแทน ไดแก หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ การตั้ง หรือ
เปลี่ยนชื่อรอง (ช.3) หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบีชืย่อนสกุล (ช.2) หนังสือสําคัญแสดงการรใช
วมชื่อสกุล (ช.4)
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (ช.5)
ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตที่ผูยื่นคําขอมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. หลักฐานการแจงความเอกสารสูญหาย กรณีหนังสือสําคัญสูญหาย
4. หนังสือสําคัญที่ชํารุด กรณีหนังสือสําคัญชํารุด
คาธรรมเนียม : ฉบับละ 25 บาท

การคัดและรับรองสําเนารายการในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคล

ยื่นคํารองไดที่ฝายทะเบียน สํานักงานเขตที่ผูยื่นคําขอมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาของรายการหือผูมีสวนไดเสีย
2. หลักฐานการเปนผูมีสวนไดเสียกับรายการที่จะขอคัดและรับรอง
3. กรณีมอบอํานาจ

- บัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
- หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป)
คาธรรมเนียม : ฉบับละ 10 บาท

