
วทิยากรผู้บรรยาย

นายสมคดิ  ขวญัดาํ
ฝ่ายวชิาการงานทะเบียนราษฎรและสัญชาตไิทย

กลุ่มงานการทะเบียนราษฎรและสัญชาตไิทย

ส่วนการทะเบียนราษฎร 

สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

โทร. 0 - 2791 7316 , 06 3901 4040



ทะเบียนราษฎร

งานให้บริการ

แจ้งการเกดิ แจ้งการตาย เกีย่วกบับ้าน

ขอเพิม่ช่ือ/จดัทาํ

ทะเบียนประวตัิ

จําหน่ายรายการ

แก้ไขรายการ

คดัสําเนา

เปลีย่นสถานะ

งานควบคุม

นายทะเบียน/ผู้ช่วยนายทะเบียน กาํหนดสิทธิปฏิบัตงิาน

บัตรคนไม่มีสัญชาตไิทย

ทุจริตงานทะเบียน

ย้ายทีอ่ยู่



ประเภทสํานักทะเบียน

1.  สํานักทะเบียนกลาง

2.  สํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร

3.  สํานักทะเบียนจงัหวดั

4.  สํานักทะเบียนอาํเภอ

5.  สํานักทะเบียนท้องถิน่



มผู้ีอาํนวยการทะเบียนกลาง = อธิบดกีรมการปกครอง 

รองผู้อาํนวยการทะเบียนกลาง 

ผู้ช่วยผู้อาํนวยการทะเบียนกลาง 

เป็นนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลาง 

มหีน้าที่

รับผดิชอบควบคุมการปฏิบัตงิานทะเบียนราษฎร

ทัว่ราชอาณาจกัร

สํานักทะเบียนกลาง



มนีายทะเบียนกรุงเทพมหานคร = ปลดักรุงเทพฯ

ผู้ช่วยนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

เป็นนายทะเบียนประจาํสํานักทะเบียน

มหีน้าที่

รับผดิชอบควบคุมการปฏิบัตงิานทะเบียนราษฎร

ในเขตกรุงเทพมหานคร

สํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร



มนีายทะเบียนจงัหวดั = ผู้ว่าราชการจงัหวดั

ผู้ช่วยนายทะเบียนจงัหวดั

เป็นนายทะเบียนประจาํสํานักทะเบียน

มหีน้าที่

รับผดิชอบควบคุมการปฏิบัตงิานทะเบียนราษฎร

ในเขตจงัหวดั

สํานักทะเบียนจงัหวดั



มนีายทะเบียนอาํเภอ = นายอาํเภอ 

ผู้ช่วยนายทะเบียนอาํเภอ

เป็นนายทะเบียนประจาํสํานักทะเบียน

มหีน้าที่

รับผดิชอบควบคุมการปฏิบัตงิานทะเบียนราษฎร

ในเขตอาํเภอ

สํานักทะเบียนอาํเภอ



มนีายทะเบียนท้องถิน่ = ปลดัเทศบาล

ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิน่

เป็นนายทะเบียนประจาํสํานักทะเบียน

มหีน้าที่

รับผดิชอบควบคุมการปฏิบัตงิานทะเบียนราษฎร

ในเขตการปกครองท้องถิน่น้ันๆ

สํานักทะเบียนท้องถิน่



ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิน่

แต่งตั้งโดยนายทะเบียนท้องถิน่

อาํนาจหน้าที่
นายทะเบียนท้องถิน่มอบหมาย (มคีาํส่ัง)

หน้าทีข่องนายทะเบียน 

หน้าทีข่องนายทะเบียนผู้รับแจ้ง

หน้าทีข่องนายทะเบียนประจาํสํานักทะเบยีน



พจิารณาแต่งตั้งบุคคลทีม่คุีณสมบัตเิหมาะสม

(ควรเป็นข้าราชการระดบั ๓ ขึน้ไป 

หรือระดบัชํานาญงานขึน้ไป)

โดยคาํนึงความรู้ความสามารถในการปฏบิัติงาน

และปฏบิัตงิานทะเบียนราษฎรเป็นประจาํ

การแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิน่



นายทะเบียนผู้รับแจ้ง

โดยตาํแหน่ง + แต่งตั้ง

อาํนาจหน้าที่
รับแจ้ง (เกดิ  ตาย  ย้าย  บ้าน)

คดัและรับรองสําเนา (ตามประกาศ)

นายทะเบียนท้องถิ่น
ผู้ช่วยนายทะเบียน และ

ข้าราชการระดบัปฏิบัตงิาน



นายทะเบียนท้องถิน่ จะมอบอาํนาจให้

ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิน่

หรือรองปลดัเทศบาล 

ปฏบิัตริาชการแทนกไ็ด้

การมอบอาํนาจ

ปล. ต้องทาํคาํส่ัง สนท. มอบอาํนาจ



งานทัว่ไปทีต้่องปฏบิัตเิป็นปกต ิ

(ปรับ,แก้ไขรายการกรณมีเีอกสารราชการ,

จาํหน่ายรายการซ้ําซ้อน , จาํหน่ายตาย , 

จาํหน่ายสาบสูญ ฯลฯ)

เร่ืองทีค่วรมอบอาํนาจ

ปล. งานสําคญั/เส่ียงทุจริต ไม่ควรมอบ



ถาม - ตอบ



LOGO

เจ้าบ้าน คือ ?
พระราชบัญญตักิารทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔

มาตรา ๔ “เจ้าบ้าน” คือ ผู้ซ่ึงครอบครองบ้านในฐานะ

เจ้าของ

ผู้เช่า

ในฐานะอ่ืนใด

ผู้ครอบครองบ้าน ผู้มหีน้าทีดู่แลบ้าน

“เจ้าบ้าน” 

อ้างสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์

มิได้



ประเภทเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ

โฉนดทีด่นิ

นส.๓

ส.ป.ก.๔ - ๐๑

ส.ค.๑

ไม่รวม ภ.บ.ท.๕



LOGO

เจ้าบ้าน คือ ?

เจ้าบ้าน  ซ่ึงระบุสถานะในทะเบียนบ้าน

การทาํหน้าทีเ่จ้าบ้าน
(กรณมีคีนในบ้าน)

(๑) บุคคลทีม่ช่ืีอในบ้าน

(๒)  ผู้ปกครอง (กรณผู้ีเยาว์)

การทาํหน้าทีเ่จ้าบ้าน
(กรณบ้ีานว่าง)

(๑) เจ้าของกรรมสิทธ์ิ

(๒)  ผู้ครอบครองบ้าน



LOGO

เจ้าบ้าน คือ ?

การบันทกึสถานะเจ้าบ้าน ในทะเบียนบ้าน

สถานะภาพบุคคลในบ้าน (อยู่จริง/อยู่แต่ช่ือ)

สิทธิในทรัพย์สิน (เจ้าของ / ผู้เช่า / ผู้ดูแล )



บานและทะเบียนบาน



กฎหมายกาํหนดให้แจ้ง

กรณปีลูกสร้างบ้านใหม่

กรณร้ืีอถอนบ้าน



- ร้ือบ้านแล้วไม่ประสงค์ปลูกใหม่

- จะปลูกใหม่ (แต่ยงัไม่มกีาํหนด)

- กรณบ้ีานถูกทาํลาย หรือไม่มสีภาพ

ความเป็นบ้าน ไม่มตีัวบ้าน

แจ้งร้ือถอนบ้าน/จาํหน่าย

ปล. หน้าทีเ่จ้าบ้าน/เจ้าของกรรมสิทธ์ิ



1.  ผู้มหีน้าทีแ่จ้ง

2.  ระยะเวลาทีก่ฎหมายกาํหนดให้แจ้ง

3.  แจ้งทีไ่หน

4.  เอกสารทีต้่องเตรียม

5. หากไม่แจ้งผดิ ?

การแจ้งขอเลขทีบ้่าน



โรงเรือน + ส่ิงปลูกสร้าง

สําหรับใช้เป็นทีอ่ยู่อาศัย

บ้าน

แพ + เรือ
จอดประจํา

สถานที่

ยานพาหนะอ่ืน

เจ้าบ้านครอบครอง



ส่ิงปลูกสร้าง

สําหรับใช้เป็นทีอ่ยู่อาศัย

บ้าน

เจ้าบ้านครอบครอง

ไม่ใช้เป็นทีอ่ยู่อาศัย

อาคาร



1.  ทะเบียนบ้าน/อาคาร

2.  ทะเบียนบ้าน/อาคารช่ัวคราว

3.  ทะเบียนบ้าน/อาคารช่ัวคราว

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

4. ทะเบียนบ้าน/อาคารช่ัวคราว

อยู่ระหว่างก่อสร้างไม่มใีบอนุญาต 

ประเภททะเบียนบ้าน/อาคาร



หลกัฐานทีต้่องนําไปแสดง

1) บัตรประจาํตวัประชาชนของผู้แจ้ง

2) หลกัฐานการอนุญาตปลูกสร้างบ้าน ตาม

พ.ร.บ. ควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ถ้าม)ี

3) หลกัฐานกรรมสิทธ์ิในทีด่นิ (ถ้าม)ี

4) ใบรับแจ้งเกีย่วกบับ้าน (ท.ร.9) (ถ้าม)ี



ประเภทของทะเบียนบ้าน และทะเบียนประวตัิ

ท.ร.14 ท.ร.13 ท.ร.38



ถาม - ตอบ



LOGO

ทะเบียนราษฎร
การแจ้งการย้ายทีอ่ยู่ (ม.๓๐ - ๓๓ )

สถานทีแ่จ้ง

ท้องทีย้่ายออก

ท้องทีย้่ายเข้า

องค์ประกอบ

ความผดิ

ผู้มหีน้าทีแ่จ้ง

เจ้าบ้าน

ผู้ย้าย

ผู้แทน

เง่ือนไข

เวลา

กายภาพ



LOGO

ประเภทการย้าย

1. แจ้งย้ายออก  แจ้งย้ายเข้า
2. แจ้งย้ายทีอ่ยู่ปลายทาง
3. แจ้งย้ายทีอ่ยู่ของคนทีไ่ปต่างประเทศ
4. แจ้งย้ายทีอ่ยู่ของคนทีอ่อกจากบ้าน

ไปนานและไม่รู้ว่าอยู่ทีใ่ด (เข้าบ้านกลาง) 



LOGO

ต้องมกีารย้ายทีอ่ยู่ทางกายภาพเกดิขึน้ก่อน

การย้ายทีอ่ยู่

มคีวามประสงค์เปลีย่นภูมลิาํเนา

อายุสิบห้าปีย้ายด้วยตนเองได้ (ไม่จาํกดัทีอ่ยู่)

ปล.    ผู้ย้ายแจ้งย้าย ไม่จาํเป็นต้องมสํีาเนา

ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาแสดงกไ็ด้



การย้ายทีอ่ยู่

ยายออกแลวไมยายเขาภายใน ๓๐ วัน 

ใหนายทะเบียนเพิ่มชื่อเขาทะเบียนบานกลาง

หนีหมายจับ เกิดกวา ๑๘๐ วัน 

ใหนายทะเบียนเพิ่มชื่อเขาทะเบียนบานกลาง

อยูทะเบียนบานกลาง แจงยายปลายทางได



ถาม - ตอบ



LOGO

ทะเบียนราษฎร
การแก้ไขรายการ (ม.๒๗,๔๐)

ผู้มหีน้าทีแ่จ้ง

เจ้าบ้าน

เจ้าของ

ผู้ปกครอง

ผู้แทน

สถานทีแ่จ้ง

ท้องทีม่ช่ืีอ

ท้องทีจ่ัดทาํ

องค์ประกอบ

ผู้มอีาํนาจ

นทบ.

นายอาํเภอ

ความผดิ



LOGO

มีเอกสารราชการ

นายทะเบียน

ไมมีเอกสารราชการ

นายอําเภอ

อํานาจการแกไขรายการ ขอ 115



LOGO

เจาของประวัติ

จาก อื่น เปน ไทย

นายอําเภอ

กรณีคัดลอกผิด

หรือลงรายการผิด

นายทะเบียน

อํานาจการแกไขรายการ ขอ 115/1

(สัญชาติ)

บิดามารดาของ

เจาของประวัติ

นายทะเบียน



วธีิการแก้ไขรายการในเอกสาร      

การทะเบียนราษฎร ให้ใช้วธีิขดีฆ่าคาํหรือ

ข้อความเดมิแล้วเขยีนคาํหรือข้อความที่

ถูกต้องแทนด้วยหมกึสีแดง แล้วให้                

นายทะเบียนลงช่ือและวนัเดือนปีกาํกบัไว้



แจ้งขอแก้ไขเอกสารทะเบียน

สอบสวน/ตรวจสอบข้อเทจ็จริง

สําคญัผดิ

ในเขตท้องที่ ท้องทีอ่ื่น

แก้ไข แจ้ง

ส้ินสงสัย

แจ้งเทจ็

ในเขตท้องที่ ท้องทีอ่ื่น

จําหน่าย

จัดทาํใหม่
แจ้ง

ข้อเทจ็จริงเปลีย่นไป

เปลีย่นสถานะ

คงสถานะ

จาํหน่ายเม่ือ

มีผลต่อสัญชาต/ิ

เปลีย่นแบบพมิพ์



แก้ไขทะเบียนบ้าน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแกไขรายการ

ในทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔ และ ท.ร.๑๓) 

เจาบานตองนําสําเนาทะเบียนบาน

ฉบับเจาบาน (เลม) มาปรับปรุง 

ภายใน ๑๕ วัน



ถาม - ตอบ



สถานะบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร

จดทะเบียนคนเกดิ เพิม่ช่ือ/จัดทาํทะเบียนประวตัิ

การขอเพิม่ช่ือ จัดทาํทะเบียนประวตัิ



- เกดิทีไ่หน

- พ่อแม่เป็นใคร สัญชาตใิด

- ผู้แจ้งเกีย่วพนัอย่างไร

เกดิในเขตท้องที่

+ ผู้แจ้ง = พ่อ แม่ ผู้ปกครอง

เจ้าบ้านทีเ่กดิ

เกดินอกเขตท้องที่

+ เกดิโรงพยาบาล = ท.ร.1/1

+ เกดินอก รพ. = ดเีอน็เอ

+ พ่อ แม่ มีช่ือในเขตท้องที่

การรับแจ้งการเกดิ



การรับแจ้งการเกดิ

- มอีาํนาจรับแจ้งการเกดิ ?

- การสอบสวนพยานหลกัฐาน ?

- การเสนอหนังสือถูกต้อง ?

- สถานทีเ่กดิ

- ผู้แจ้ง

- พยานบุคคล (ผู้เกดิ บิดา มารดา ผู้ทาํคลอด 

ผู้รู้เห็นการเกดิ)

- พยานเอกสาร (หนังสือรับการเกดิ DNA)

- อ้างข้อกฎหมาย ระเบียบ ?

- กาํหนดประเภทสูตบัิตร?



กรณเีทศบาลเสนอเร่ืองแจ้งเกดิ

- มอีาํนาจรับแจ้งการเกดิ ?

- การสอบสวนพยานหลกัฐาน ?

- การเสนอหนังสือถูกต้อง ?
- สถานทีเ่กดิ

- ผู้แจ้ง

- อายุ

- ประเภทคน

- พยานบุคคล (ผู้เกดิ บิดา มารดา ผู้ทาํคลอด 

ผู้รู้เห็นการเกดิ)

- พยานเอกสาร (หนังสือรับการเกดิ DNA)

- อ้างข้อกฎหมาย ระเบียบ ?

- ข้อเสนอเพ่ือพจิารณา ?



ท.ร.1  = คนสัญชาตไิทย แจ้งเกดิในกาํหนดเท่าน้ัน

ประเภทสูติบัตร

ท.ร.2 = คนสัญชาตไิทย แจ้งเกดิเกนิกาํหนดเท่าน้ัน

ท.ร.3 = คนไม่ได้สัญชาตไิทย ซ่ึงบิดาหรือมารดา

มสีถานะเข้าเมืองชอบด้วยกฎหมาย

ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง



ท.ร.03  = บุตรของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาต ิคือ ลาว

เมยีนมาร์  กมัพูชา  ซ่ึงมสีถานะได้รับการ

ผ่อนผนัให้อยู่ในราชอาณาจกัรขณะบุตรเกดิ

ประเภทสูติบัตร

ท.ร.031  = บุตรของบุคคลซ่ึงไม่มหีลกัฐานทางทะเบียน

หรือบุตรของคนไม่มสีถานะทางทะเบียน



ตวัอย่าง

ยาย A ย่ืนคาํร้องขอแจ้งการเกดิ ด.ญ.บี  ต่อนายทะเบียนอาํเภอ

เมืองฯ  โดยแจ้งว่า 

- ด.ญ.บี เกดิทีท่ีพ่กัคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพ เม่ือปี พ.ศ. 

๒๕๔๐ มารดาช่ือ น.ส.สาว ซ่ึงเป็นบุตรของยาย A

- น.ส.สาว  ไม่มหีลกัฐานทางทะเบียน ไม่ทราบทีอ่ยู่ตามตวั

ไม่ได้

- มผีลการตรวจสารพนัธุกรรมว่าเป็นยายหลานกนัจาก ร.พ.



- เกดิทีไ่หน ?

- มเีลข ๑๓ หลกั ?

- พยานบุคคล ?

ขอหนังสือรับรองการเกดิ ท.ร.๒๐/๑

เกดิในราชอาณาจักรไทย ต้องมเีลข ๑๓ หลกั

พยานรู้ประวตัผู้ิเกดิ ๒ คน

- ท้องทีเ่กดิ   - ท้องทีม่ช่ืีอในเอกสาร  - ท้องทีภู่มลิาํเนา



LOGO

การแจ้งการตาย

สถานทีต่าย

ผู้มหีน้าทีแ่จ้ง
เจ้าบ้าน  ผู้พบศพ  ผู้ไปกบัผู้ตาย  ผู้ได้รับมอบหมาย

สถานทีรั่บแจ้ง
ท้องทีต่าย   ท้องทีจ่ัดการศพ/ศพตั้งอยู่



LOGO

ขั้นตอนการแจงตาย

สํานักทะเบียนอาํเภอ/เทศบาล

ออกมรณบัตร

หนังสือรับรองการตาย (ท.ร.4/1)นายทะเบียนผู้รับแจ้ง
ออกใบรับแจ้งการตาย (ท.ร.4 ตอนหน้า) 

ไม่ต้องลงรายการสาเหตุการตาย

ปรึกษา สสอ. , รพ.สต., 

รพ.ใกล้เคยีง

ตายในสถานพยาบาลตายนอกสถานพยาบาล

แจ้งการตาย

สํานักทะเบียนอาํเภอ/เทศบาล
นายทะเบยีนผู้รับแจ้งการตายสัมภาษณ์

สาเหตุการตายจากญาติใกล้ชิดคนตาย

ก่อนออกมรณบตัร

แจ้งการตาย



ให้ออกมรณบตัรตามข้อเทจ็จริง

ก่อนให้เอกสารผู้แจ้ง ให้ตรวจสอบอย่างละเอียด

ว่าเป็นบุคคลช่ือซํา้หรือไม่หากพบว่ามีช่ือซํา้กันเกินกว่า ๑ ราย

นทบ.ต้องตรวจสอบรายการอ่ืน วันเดอืนปีเกดิ ช่ือพ่อแม่ ที่อยู่

การรับแจ้งการตาย

ตรวจสอบเอกสารผู้แจ้งตาย ตรวจสอบรายการของคนตาย



ไม่ทราบคน

ตายคือใคร

ไม่พบศพ

ออกใบ

รับแจ้ง

ตายผดิ

ธรรมชาติ



LOGO

ทะเบียนราษฎร (ตาย)

ผู้มหีน้าทีอ่นุญาตให้ออกมรณบัตร

ม.๒๑ (๑) (ในกาํหนด) = นายทะเบียนผู้รับแจ้ง

ม.๒๑ (๒) (ในกาํหนด) = นายทะเบียนผู้รับแจ้ง (ตั้งแต่ ผช.นทบ. ขึน้ไป) 

ม.๒๑ (เกนิกาํหนด) = นายทะเบียนผู้รับแจ้ง (ตั้งแต่ ผช.นทบ. ขึน้ไป) 

ม.๒๑ วรรคส่ี (ในกาํหนด) =นายทะเบียนผู้รับแจ้ง (ตั้งแต่ ผช.นทบ. ขึน้ไป) 



LOGO

สาเหตุการตาย

บันทกึสาเหตุการตาย  

ห้ามบันทกึรูปแบบการตาย

กรณตีายผดิธรรมชาต ิ(ม.๒๕) ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานทีเ่กีย่วข้องก่อน

จงึออกมรณบัตร



LOGO

ประเภทมรณบัตร

ท.ร.4 มรณบัตร สําหรับคนทีม่สัีญชาตไิทย และคนต่างด้าว

ทีม่ใีบสําคญัประจําตวัคนต่างด้าว

ท.ร.5 มรณบัตร สําหรับคนทีเ่ข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย

แต่อยู่ในลกัษณะช่ัวคราว  

ท.ร.05 มรณบัตร สําหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาต ิ

(เมยีนมาร์ ลาว กมัพูชา)

ท.ร.051 มรณบัตร สําหรับบุคคลทีไ่ม่มสีถานะทางทะเบียน/

ไม่มหีลกัฐานใดๆ



ประเภทของมรณบัตร

ทีน่ายทะเบียนออกให้ผู้แจ้ง
ท.ร.4 มรณบัตร สําหรับคนทีมี่สัญชาติไทย และคนต่างด้าว

ทีมี่ใบสําคญัประจําตัวคนต่างด้าว

ท.ร.5 มรณบัตร สําหรับคนทีเ่ข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย

แต่อยู่ในลกัษณะช่ัวคราว หรือเข้าเมืองโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

ท.ร.05 มรณบัตร สําหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 

(เมียนมาร์ ลาว กมัพูชา)

ท.ร.051 มรณบัตร สําหรับบุคคลทีไ่ม่มีสถานะทางทะเบียน/

ไม่มีหลกัฐานใดๆ



การจดัการศพ

กรณีที่ประสงคจะเก็บศพไวเปนการถาวร      

ใหแจงนายทะเบียนผูรับแจงทราบภายใน 

30 วันนับแตวันที่มีการตาย

แจงเปลี่ยนแปลงการจดัการศพ

ใหแจงนายทะเบียนผูรับแจงทราบภายใน 

๑๕ วันนับแตเปลี่ยนแปลง



ถาม - ตอบ



คนซ้ํา ตาย/สาบสูญ

การจําหนายช่ือและรายการบุคคล

ทุจริต มิชอบดวยกฎหมาย

สนท.สั่งการ
ตายมานาน ตายตางประเทศ

ระเบียบฯ ขอ 109-114



LOGO

จําหนายคนซ้ํา

วธีิการ (รบ.ข้อ ๑๐๙)

๑.  เรียกเจ้าบ้านหรือบุคคลช่ือซ้ําให้มายืนยนัและ

ตรวจสอบการได้มาซ่ึงเลขประจําตัวประชาชนอนัไหน

ชอบด้วยกฎหมาย

๒. จําหน่ายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียน

บ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน



LOGO

จําหนายทุจริต

วธีิการ (รบ.ข้อ ๑๑๐)

๑.  ตรวจสอบข้อเทจ็จริงจนมั่นใจว่ามีการทุจริตทาง

ทะเบียนและบัตร แล้วเสนอนายอาํเภอเพ่ือพจิารณา

เว้นกรณชัีดแจ้ง นทบ.อ./ท้องถิน่ ส่ังจําหน่ายได้เลย 

(การปลอม ใช้เอกสารปลอม แอบอ้างใช้ช่ือบุคคลอ่ืน)

๒. จําหน่ายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียน

บ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน



LOGO

จําหนายทุจริต

วธีิการ (รบ.ข้อ ๑๑๐/๑)

๑.  จาํหน่ายรายการ แจ้งผู้ร้องอทุธรณ์ต่อ

ผู้อาํนวยการทะเบียนกลาง (ผ่าน สนท.)

๒. ถ้าย้ายไปทีอ่ื่นให้ส่งสําเนาหนังสือไปยงั

สนท.ทีม่ช่ืีอ



LOGO

จําหนายตาย

รับคาํร้อง

สอบปากคาํ

แจ้งตายเกนิ

กาํหนด

จําหน่ายตาย

สอบปากคาํ จําหน่ายช่ือ

(รบ.ข้อ ๑๑๑)



LOGO

จําหนายสาบสูญ

วธีิการ (รบ.ข้อ ๑๑๑/๑)

๑.  ตรวจสอบคาํส่ังศาล สอบสวนผู้แจ้ง 

พยานบุคคล

๒. จาํหน่ายช่ือและรายการบุคคล

ในทะเบียนบ้าน 



LOGO

จําหนายตายนอกราชอาณาจักร

(รบ.ข้อ ๑๑๒)

๑.  ตรวจสอบมรณบัตรหรือหลกัฐานการตาย

๒. สอบสวนผู้แจ้ง จาํหน่ายช่ือและรายการ

บุคคลในทะเบียนบ้าน 



LOGO

จําหนายคนบานกลาง

บุคคลทีม่รีายการในทะเบียนบ้านกลางโดย

ไม่มคีวามเคล่ือนไหวทางทะเบียนเกนิกว่า 

๑๐ ปี จะมกีารจาํหน่ายรายการโดยส่วนกลาง



ถาม - ตอบ



LOGO

การเพิ่มชื่อ
สัญชาติ

พยานหลกัฐาน

ระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ

หมวดเพิม่ช่ือ



การขอเพ่ิมชื่อ

ผูย่ืนคํารอง
บิดามารดา ผูปกครองหรือ  

เจาบาน (ยังไมบรรลุนิติภาวะ)

ย่ืนคํารองดวยตัวเอง                

(บรรลุนิติภาวะ)

นายทะเบียน

นายอําเภอ

1. อนุมัติ    

เพิ่ม ท.ร.14
2. อนุมัติ     

เพิ่ม ท.ร.13

1. รับคํารอง        
2. ตรวจฐานขอมูล
3. ตรวจหลักฐาน
4. สอบสวนพยาน
5. มีคําสั่ง / ความเห็น 
6. เสนอนายอําเภอ(บางกรณี)

พิจารณาและมีคําสั่ง       
จัดทาํทะเบียนประวตัิ

กรณีไม่อนุมติั



การขอเพิม่ช่ือ

- มอีาํนาจรับเพิม่ช่ือ ?

- การสอบสวนพยานหลกัฐาน ?

- การเสนอหนังสือถูกต้อง ?

- บ้านทีอ่าศัย - พยานบุคคล (ผู้ขอเพิม่ช่ือ บิดา มารดา 

เจ้าบ้าน ผู้รู้ประวตัิ )

- พยานเอกสาร (DNA เอกสารราชการ)

- อ้างข้อกฎหมาย ระเบียบ ?

- กาํหนดประเภทบุคคล?



ตวัอย่าง

ปู่เต่า ย่ืนคาํร้องขอเพิม่ช่ือ ด.ช.เอ  หลานชายตวัเองเข้าใน

ทะเบียนบ้าน  โดยมรีายละเอยีดดงันี้

- ด.ช.เอ  เกดิทีป่ระเทศลาว  เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมมีารดา

เป็นบุคคลสัญชาตลิาว

- นายหนุ่ม  ซ่ึงเป็นบิดา เสียชีวติเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๖๐  มมีรณ

บัตรมาแสดง

- มผีลตรวจพสูิจน์สารพนัธุกรรมระหว่างปู่เต่ากบัด.ช.เอ ว่า

เป็นปู่หลานกนั



LOGO

การคัดและรับรองสําเนา

เอกสารทีข่อคดัตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร
(ตามมาตรา ๖)

(๑)  สําเนาทะเบียนบ้าน

(๒)  ทะเบียนคนเกดิ

(๓)  ทะเบียนคนตาย

กรณต่ีางด้าวสามารถขอคดัรายการบัตร

ประจําตวัและเอกสารการทะเบียน



LOGO

ผูมีสวนไดเสีย

 เจ้าบ้าน

 ผู้มี ช่ือและรายการปรากฏในเอกสารที่ จะ

ขอตรวจ หรือคดัและรับรองสําเนา

 บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ

เอกสารทะเบียนราษฎรไม่ว่าโดยตรงหรือ

ทางอ้อม



LOGO

กรณทีนายความ

ตรวจสอบหลกัฐาน 
- ใบแต่งทนายความ หรือ

- หนังสือมอบอาํนาจจากคู่ความ

หากไม่มหีลกัฐานข้างต้น  ให้เรียก
- ใบอนุญาตเป็นทนายความ หรือ
- หนังสือมอบอาํนาจจากคู่ความ

และบันทกึปากคาํ (ป.ค.๑๔)



LOGO

การคัดและรับรองสําเนา

ทะเบียนประวตัริาษฎร (ตามมาตรา ๑๔)

- เฉพาะเจ้าของประวตั ิ

- ผู้แทนโดยชอบธรรมกรณเีจ้าของประวตัเิป็นผู้เยาว์

- ผู้อนุบาลกรณเีจ้าของประวตัเิป็นคนไร้ความสามารถ

- ทายาทเจ้าของประวตัิ

- ผู้รับมอบอาํนาจจากบุคคลดงักล่าวข้างต้น

เว้นกรณกีารดาํเนินคดแีละการพจิารณาคดี



LOGO

การคัดและรับรองสําเนา

การขอคดัเอกสารอ่ืน ๆ นอกจาก
(๑)  สําเนาทะเบียนบ้าน   (๒)  ทะเบียนคนเกดิ

(๓)  ทะเบียนคนตาย        (๔)  ทะเบียนประวตัริาษฎร

ใช้หลกัเกณฑ์ตามพระราชบัญญตัิ

ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐



LOGO

การคัดและรับรองสําเนา

คัดและรับรองสําเนาเอกสารการทะเบียนราษฎร

เปนภาษาอังกฤษไดแก

(1)  รายการทะเบียนคนเกิด  (ท.ร.1/ก)

(2)  รายการทะเบียนคนตาย (ท.ร.4/ก)

(3)  รายการทะเบียนบาน  (ท.ร.๑4/1)

(4)  หนังสือรับรองการเกิด  (ท.ร.๒๐/1)



LOGO

การคัดและรับรองสําเนา
๑.ขอมูลที่จะพิมพเปนภาษาอังกฤษจะตองเปนขอมูลที่

จัดทําดวยระบบคอมพิวเตอรและจัดเก็บในฐานขอมูล

ทะเบียนกลาง

๒.บุคคลที่มีสิทธ์ิขอคัด  เปนไปตามกฎหมายนั้นๆ

๓.นายทะเบียนที่รับรองจะลงลายมือช่ือเปนภาษาไทย หรือ

อังกฤษก็ได แตตองเขียนช่ือและนามสกุลตัวบรรจงใน

วงเล็บเปนภาษาอังกฤษ 

๔.คาธรรมเนียม เชนเดียวกับขอคัดภาษาไทย



ถาม - ตอบ



LOGO

การทาํลายเอกสาร
ห้ามทาํลาย (เกบ็ตลอดไป)

ทะเบียนคนเกดิ

ทะเบียนคนตาย ใบแจ้งการย้ายทีอ่ยู่

ทะเบียนบ้าน

ทะเบียนคนไทย

หลกัฐานการสอบสวน (เพิม่ช่ือ แจ้งเกดิเกนิกาํหนด 

แก้ไขรายการสัญชาต ิแก้ไขวนัเดือนปีเกดิ



LOGO

การทาํลายเอกสาร

ทาํลายได้เอกสารนอกเหนือจากข้างต้น

อาท ิคาํร้อง ท.ร.31 อายุการเกบ็ 1 ปี

ถือปฏิบัตติามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ. 2526 หมวด 3 ส่วนที ่1 และส่วนที ่3 โดยอนุโลม
- หนงัสือสาํรวจหนงัสือ จดัทาํบญัชีหนงัสือขอทาํลายเสนอผูว้่าราชการจงัหวดั

เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทาํลายหนงัสือ (ประธานและกรรมการอีก

อยา่งนอ้ย 2 คน)



ถาม - ตอบ



การพสูิจน์สถานะการเกดิ

การแจงเกิดเด็กถูกทอดทิ้ง เด็กเรรอน  

การไดสัญชาติไทยของคนไรรากเหงา

การออกเอกสารแสดงตน (อายุไมเกินหาป)



สัญชาติไทยของคนไรรากเหงา

บิดามารดาทอดทิ้ง เรรอน ไมปรากฏบุพการี 

ไมสามารถติดตามหาบุพการีหรือญาติ

(มีหนังสือรับรองความเปนคนไรรากเหงา)

ไมอาจพิสูจนสถานการณเกิด 

(ไมทราบที่เกิดและไมทราบสัญชาติ)

อยูในราชอาณาจักรไมนอยกวา ๑๐ ป



ขั้นตอนการขอสัญชาตไิทย



ขั้นตอนการขอสัญชาตไิทย (ตอ)



ปรึกษาปัญหางานทะเบียน

รับเร่ือง ปรึกษา

ร้องเรียน แนะนํา

www.bora.
dopa.go.th

Call 
center 
1548

ประสานงานสาํนักทะเบียนที่เก่ียวข้อง

http://www.google.co.th/url?url=http://www.thaithesims3.com/topic.php?topic=37825&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=DRtVVPXZLMOZuQTzq4LIAQ&ved=0CCUQ9QEwCA&sig2=BO9C8jEjXpnjv500l3J2HA&usg=AFQjCNFSyzlf3hS_mMktMyzq_8c38zOmqg
http://www.google.co.th/url?url=http://www.thaithesims3.com/topic.php?topic=37825&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=DRtVVPXZLMOZuQTzq4LIAQ&ved=0CCUQ9QEwCA&sig2=BO9C8jEjXpnjv500l3J2HA&usg=AFQjCNFSyzlf3hS_mMktMyzq_8c38zOmqg
http://www.google.co.th/url?url=http://www.oknation.net/blog/lovelearnlife/2012/02/23/entry-1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3BtVVJyPNs2TuATyyoDoAQ&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=ifiewrFQVHt_EgHKj3ZzlQ&usg=AFQjCNEHIjMKtLXA6biMaop810bfE2rNSg
http://www.google.co.th/url?url=http://www.oknation.net/blog/lovelearnlife/2012/02/23/entry-1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3BtVVJyPNs2TuATyyoDoAQ&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=ifiewrFQVHt_EgHKj3ZzlQ&usg=AFQjCNEHIjMKtLXA6biMaop810bfE2rNSg
http://www.google.co.th/url?url=http://www.youtube.com/watch?v=k4JKUyhUz5Y&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3BtVVJyPNs2TuATyyoDoAQ&ved=0CBcQ9QEwAQ&sig2=y5fOc60MTdonewi6ejiIbg&usg=AFQjCNG5GfyqjjnEpC-Db6ZfmWF95ODAlA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.youtube.com/watch?v=k4JKUyhUz5Y&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3BtVVJyPNs2TuATyyoDoAQ&ved=0CBcQ9QEwAQ&sig2=y5fOc60MTdonewi6ejiIbg&usg=AFQjCNG5GfyqjjnEpC-Db6ZfmWF95ODAlA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.gooab.net/index.php?mo=3&art=656445&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Ix5VVMT5Lcq2uASFuYHwAQ&ved=0CCMQ9QEwBzg8&sig2=EWLdLif89-Gz93NND9VeEQ&usg=AFQjCNGzhd-oUolMZJ7x682XS2f_-gcdHg
http://www.google.co.th/url?url=http://www.gooab.net/index.php?mo=3&art=656445&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Ix5VVMT5Lcq2uASFuYHwAQ&ved=0CCMQ9QEwBzg8&sig2=EWLdLif89-Gz93NND9VeEQ&usg=AFQjCNGzhd-oUolMZJ7x682XS2f_-gcdHg
http://www.google.co.th/url?url=http://cocon.exteen.com/category/ARTS-Wedding/page/11&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zB5VVOKEG4jauQT8jYLYAQ&ved=0CCkQ9QEwCjgo&sig2=mNz4bR4LH9d_FMCo0ClfoQ&usg=AFQjCNFAn5HoGJjpXIKEhROr-9nVb4TjfQ
http://www.google.co.th/url?url=http://cocon.exteen.com/category/ARTS-Wedding/page/11&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zB5VVOKEG4jauQT8jYLYAQ&ved=0CCkQ9QEwCjgo&sig2=mNz4bR4LH9d_FMCo0ClfoQ&usg=AFQjCNFAn5HoGJjpXIKEhROr-9nVb4TjfQ
http://www.google.co.th/url?url=http://www.techmoblog.com/samsung-galaxy-core-coverage/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=LiJVVKq1K4aNuAS2nYGgAQ&ved=0CDsQ9QEwEziMAQ&sig2=sDw1sz6yvxwqa7lpAQ4laA&usg=AFQjCNHvuX3a-9SVKrox4ECzBrHKHAWaew
http://www.google.co.th/url?url=http://www.techmoblog.com/samsung-galaxy-core-coverage/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=LiJVVKq1K4aNuAS2nYGgAQ&ved=0CDsQ9QEwEziMAQ&sig2=sDw1sz6yvxwqa7lpAQ4laA&usg=AFQjCNHvuX3a-9SVKrox4ECzBrHKHAWaew


กฎหมายงานทะเบียนราษฎร

02 7917312 - 6

ชนกลุ่มน้อย หรือ

ขอลงรายการสัญชาติไทย ม.23

02 7917318 - 20

งานสัญชาตไิทย 02 7917329 - 30
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