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คูมือประชาชนสําหรับติดตอราชการ ณ ศูนยบริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center)
ฝายโยธา

สถานท่ีย่ืนคํารอง การยื่นขออนุญาตตาง ๆ ใหยื่นคํารอง ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
1. การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน และตออายุใบอนุญาตอาคาร

หลักฐาน
1.1 ผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนแสดงรายละเอียดอาคารท่ีขออนุญาต

จํานวน 5 ชุด
1.2 แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) หรือแบบคําขอ

ตออายุใบอนุญาตฯ (แบบ ข. 5) กรณีผูขออนุญาตเปนบริษัทหรือนิติบุคคลจะตองใหกรรมการ
ผูมีอํานาจลงนามในเอกสารและประทับตราบริษัท

1.3 สําเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือนิติบุคคลแสดงกรรมการผูมีอํานาจลงนามและวัตถุประสงคทุกหนา
ท่ีมีอายุไมเกิน 6 เดือน และใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาพรอมประทับตราบริษัท
จํานวน 1 ชุด

     1.๔ สําเนาหรือภาพถายโฉนดท่ีดินเทากับตนฉบับทุกหนา (หามยอหรือขยายสวน) และเจาของท่ีดิน
ลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด (กรณีเจาของท่ีดินเปนบริษัทหรือนิติบุคคลจะตองให
กรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาทุกหนา พรอมประทับตราบริษัทในเอกสาร)

1.5 หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของท่ีดินใหกอสรางอาคารในท่ีดิน (กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของ
ท่ีดิน) จํานวน 1 ชุด

1.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต ผูรับมอบอํานาจ ผูมีอํานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคลและเจาของท่ีดิน พรอมลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด

     1.7 หนังสือรบัรองพรอมสําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมเฉพาะกรณีท่ีเปนอาคารท่ีมีลักษณะขนาดประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
และสถาปตยกรรมควบคุมแลวแตกรณี

1.8 รายการคํานวณโครงสรางของวิศวกรควบคุม (กรณีเปนอาคารท่ีกอสรางดวยวัสดุถาวรวัสดุทนไฟ
เปนสวนใหญ) พรอมวิศวกรผูคํานวณโครงสรางลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด

     1.9 หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามมาตรา 29 ทวิ (แบบ น.4)
1.10 กรณีอาคารท่ีอยูในขายตองมีระบบกําจัดน้ําเสีย เชน อาคารชุด หอพัก ตองแสดงรายการคํานวณ 1 ชุด

พรอมแบบแปลนการกําจัดน้ําเสีย จํานวน 5 ชุด
2. การขออนุญาตตัดคันหินทางเทา ใชท่ีสาธารณะ เช่ือมทาง เช่ือมทอระบายน้ํา

หลักฐาน
2.1  ผังบริเวณ แบบแปลน และรายละเอียดการขออนุญาต จํานวน 3 ชุด

     2.2 แบบคําขออนุญาตตัดคันหินทางเทา ลดระดับคันหินทางเทา เชื่อมทอระบายน้ําและทางเชื่อม
ในท่ีสาธารณะ

2.3 สําเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือนิติบุคคลแสดงกรรมการผูมีอํานาจลงนามและวัตถุประสงคทุกหนา
ท่ีมีอายุไมเกิน 6 เดือน และใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาพรอมประทับตราบริษัท

 จํานวน 1 ชุด
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     2.4 สําเนาหรือภาพถายโฉนดท่ีดินขนาดเทากับตนฉบับทุกหนา (หามยอหรือขยายสวน) และเจาของท่ีดิน
ลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด (กรณีเจาของท่ีดินเปนบริษัทหรือนิติบุคคลจะตองให
กรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาทุกหนาพรอมประทับตราบริษัทในเอกสาร)

2.5 หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของท่ีดิน (กรณีท่ีผูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดิน) จํานวน 1 ชุด
2.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต ผูรับมอบอํานาจ ผูมีอํานาจ

ลงนามแทนนิติบุคคลและเจาของท่ีดิน พรอมลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด
     2.7 สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารจากกรุงเทพมหานคร (แบบ อ.1) หรือแผนผังการจัดสรรท่ีดิน

ท่ีไดรับอนุญาต หรือเปนมติคณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน
3. การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน (พื้นท่ีเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร)

หลักฐาน
3.1 ใบแจงการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 (แบบ ด.1)
3.2 ใบรับแจงการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญตัิการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 (แบบ ด.2)
3.3 หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของท่ีดิน (แบบ ด.3)
3.4 หนังสือมอบอํานาจ (แบบ ด.4)
3.5 หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (แบบ ด.5)
3.6 ผังบริเวณ แบบแปลน และรายละเอียดการขออนุญาต จํานวน 3 ชุด
3.7 สําเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือนิตบิุคคลแสดงกรรมการผูมีอํานาจลงนาม และวัตถุประสงคทุกหนา

ท่ีมีอายุไมเกิน 6 เดือน และใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาพรอมประทับตราบริษัท
จํานวน 1 ชุด

๓.๘ สําเนาหรือภาพถายโฉนดท่ีดินขนาดเทากับตนฉบับทุกหนา (หามยอหรือขยายสวน) และเจาของท่ีดิน
ลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด (กรณีเจาของท่ีดินเปนบริษัทหรือนิติบุคคลจะตองให
กรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาทุกหนาพรอมประทับตราบริษัทในเอกสาร)

    3.9 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต ผูรับมอบอํานาจ ผูมีอํานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคลและเจาของท่ีดิน พรอมลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด

     3.10 สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารจากกรุงเทพมหานคร (แบบ อ.1) หรือแผนผังการจัดสรรท่ีดิน
ท่ีไดรับอนุญาต หรือเปนมติคณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน

4. การรองเรียนเรื่องท่ีอยูในความดูแลของฝายโยธา (การปรับปรุงถนน ซอมถนนชํารุด แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ทอระบายน้ําอุดตัน ขุดลอกคู คลอง การกอสรางอาคาร ฯลฯ)
หลักฐาน
4.1 ยื่นคํารองแจงเรื่องท่ีรองเรียนหรือไดรับความเดือดรอนพรอมระบุสถานท่ีและความประสงค
4.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
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อัตราคาธรรมเนียมและคาบริการ
1. การขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

1.1 คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
- คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร ฉบับละ 20 บาท
- คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ฉบับละ 10 บาท
- คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร ฉบับละ 10 บาท

1.2 คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร
- อาคารสูงไมเกิน 2 ชั้นหรือสูงไมเกิน 12 เมตร คิดตามพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ีอาคารแตละชั้น
รวมกันตารางเมตรละ 0.50 บาท

- อาคารสูงเกิน 2 ชั้น แตไมเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แตไมเกิน 15 เมตร คิดตามพ้ืนท่ี
ของพ้ืนท่ีอาคารแตละชั้นรวมกันตารางเมตรละ 2 บาท

- อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร คิดตามพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ีอาคารแตละชั้นรวมกัน
ตารางเมตรละ 4 บาท

- พ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถยนต ท่ีกลับรถยนต และทางเขาออกของรถ
คิดตารางเมตรละ 0.50 บาท

- ปายคิดพ้ืนท่ีรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท
- เข่ือน ทอระบายน้ํา รั้วหรือกําแพง รวมประตู คิดตามความยาวเมตรละ 1 บาท

2. การขออนุญาตตัดคันหินทางเทา ใชในท่ีสาธารณะ ขุดดินหรือถมดิน
2.1 ตัดคันหินคิดตามความยาวเมตรละ 200 บาท และตัดทางเทาตารางเมตรละ 200 บาท
2.2 ตั้งวางของในท่ีสาธารณะคิดตารางเมตรละ 50 บาท ตอเดือน
2.3 คาธรรมเนียมการอนุญาต เรื่องละ 20 บาท
2.4 ใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ 500 บาท

-------------------------------------



คูมือประชาชนสําหรับติดตอราชการ ณ ศูนยบริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center)
ฝายทะเบียน

การใหบริการงานทะเบียนราษฎร
๑. การขอสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน

1.1 กรณีมีบานเลขท่ีแลวแตยังไมไดรับสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
สถานท่ียื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ท่ีบานตั้งอยูในพ้ืนท่ี
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของเจาบานหรือเจาของกรรมสิทธิ์
2. กรณีมอบหมาย

- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)

3. หลักฐานแสดงการเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
    1.2. กรณีสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานสูญหายหรือถูกทําลาย

สถานท่ียื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ตามหลักฐานทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของเจาบาน
2. กรณีมอบหมาย

- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)

คาธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท
    1.3. กรณีสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานชํารุดในสาระสําคัญ

สถานท่ียื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ตามหลักฐานทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของเจาบาน
2. กรณีมอบหมาย

- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)

3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีชํารุด
คาธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท

2. การแจงการเกิดภายในกําหนดเวลา กรณีเกิดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีตั้งอยูในทองท่ีสํานักทะเบียน
สถานท่ียื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ท่ีเด็กเกิด เชน เด็กเกิดท่ีโรงพยาบาลศิริราชซึ่งตั้งอยูในพ้ืนท่ี
เขตบางกอกนอย การแจงการเกิดจะแจงท่ีสํานักทะเบียนทองถ่ินเขตบางกอกนอย เปนตน
ระยะเวลา
ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีเด็กเกิด
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หลักฐาน
1 บัตรประจําตัวของผูแจง (บิดา หรือมารดา หรือเจาบานท่ีเด็กเกิด)
2. กรณีมอบหมาย

- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)

3. หนังสือรับรองการเกิดตามแบบพิมพ ท.ร. 1/1 ท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีเด็กเกิดออกให
4. บัตรประจําตัวของบิดามารดา (ถามี)
5. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานกรณีเพ่ิมชื่อเขาทะเบียนบานในเขตทองท่ีท่ีเด็กเกิด

3. การแจงการตายภายในกําหนดเวลา (ตายในทองท่ีสํานักทะเบียน)
3.1 กรณีปกติท่ัวไป

สถานท่ียื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ท่ีมีคนตายหรือพบศพ เชน มีคนตายท่ีโรงพยาบาลกลาง
ซึ่งตั้งอยูในพ้ืนท่ีเขตปอมปราบศัตรูพาย จะตองแจงการตายท่ีสํานักทะเบียนทองถ่ินเขตปอมปราบฯ เปนตน
ระยะเวลา

      ภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาตายหรือพบศพ
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง

- เจาบาน กรณีคนตายในบาน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไมมีเจาบานใหผูพบศพเปนผูแจง
- บุคคลท่ีไปกับผูตายหรือผูพบศพ กรณีคนตายนอกบาน

2. กรณีมอบหมาย
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)

      3. หนังสือรับรองการตายตามแบบ ท.ร. 4/1 กรณีคนตายในสถานพยาบาล
4. หลักฐานของผูตาย (ถามี)

3.2 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาตายดวยโรคติดตอหรือตายโดยผิดธรรมชาติ (อุบัติเหตุ ฆาตัวตาย ถูกผูอ่ืนฆา
           หรือตายโดยไมทราบสาเหตุ)

สถานท่ียื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ท่ีมีคนตาย เชน มีคนตายโดยไมทราบสาเหตุบริเวณ
ทาพระจันทรซึ่งอยูพ้ืนท่ีเขตพระนคร จะตองแจงการตายท่ีสํานักทะเบียนทองถ่ินเขตพระนคร เปนตน
ระยะเวลา

      ภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาตายหรือพบศพ
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง

- เจาบาน กรณีคนตายในบาน หากไมมีเจาบานใหผูพบศพเปนผูแจง
- บุคคลท่ีไปกับผูตายหรือผูพบศพ กรณีคนตายนอกบาน

      2. กรณีมอบหมาย
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
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3. หลักฐานการรับแจงจากเจาหนาท่ีตํารวจหรือสถาบันนิติเวช หรือหนังสืออนุญาตจากพนักงาน
          ผูมีหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยโรคติดตออันตรายแลวแตกรณี
      4. หนังสือรับรองการตาย (ถามี)

5. หลักฐานของผูตาย (ถามี)
3.3 การขอเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

สถานท่ียื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ท่ีศพตั้งอยู เชน ศพตั้งบําเพ็ญกุศลอยูท่ีวัดบางพลัดซึ่งอยูใน
พ้ืนท่ีเขตบางพลัด การขอเปลี่ยนแปลงการจัดการศพจะตองยื่นท่ีสํานักทะเบียนทองถ่ินเขตบางพลัด เปนตน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (เปนผูมีสวนเก่ียวของกับผูตาย)
2. กรณีมอบหมาย

- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)

3. มรณบัตร
4. การแจงยายออกจากทะเบียนบาน

4.1 การแจงยายออกกรณีปกติท่ัวไป
สถานท่ียื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ท่ีผูยายมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ระยะเวลา

      ภายใน 15 วัน นับแตวนัท่ีผูนั้นยายออกจากบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (เจาบาน)
2. กรณีมอบหมาย

- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)

3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีจะแจงยายออก
4. คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาวและกัมพูชา ท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร

เปนกรณีพิเศษ ถายายออกนอกพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครใชบัตรประจําตัวหรือแบบรับรองรายการ
               ทะเบียนประวัติ และหนังสืออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของสํานักงานศูนยดําเนินการเก่ียวกับ

ผูอพยพ กระทรวงมหาดไทย
5. บุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนยายท่ีอยูใชบัตรประจําตัวหรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ

               และหนังสืออนุญาตออกนอกเขตจากสํานักงานกิจการความม่ันคงภายใน กรมการปกครอง
4.2 การแจงยายออกและยายเขาในเขตสํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) เดียวกัน

สถานท่ียื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ท่ีผูยายมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ระยะเวลา

      ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูยายเขาอยูในบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของเจาบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีจะแจงยายออก
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      2. บัตรประจําตัวของเจาบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีจะแจงยายเขา หากบานดังกลาว
ยังไมมีทะเบียนบานใหเรียกหลักฐานแสดงการเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

3. กรณีมอบหมาย
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)

4.3 การแจงยายออกจากทะเบียนบานกลางหรือทะเบียนประวัติกลาง
สถานท่ียื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ท่ีผูยายมีชื่ออยูในทะเบียนบานกลางหรือทะเบียนประวัติกลาง
หลักฐาน

      1. บัตรประจําตัวของผูแจงหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาผูแจงเปนบุคคลเดียวกันกับรายการบุคคลท่ีจะ
          แจงยายออกจากทะเบียนบานกลางหรือทะเบียนประวัติกลาง

2. กรณีผูมีชือ่ในทะเบียนบานกลางเปนผูเยาว ใหบิดา หรือมารดา หรือผูปกครองเปนผูแจง โดยใช
          หลักฐานบัตรประจําตัวของผูแจง

3. คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาวและกัมพูชา ท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
เปนกรณีพิเศษ ถายายออกนอกพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครใชบัตรประจําตัวหรือแบบรับรองรายการ

               ทะเบียนประวัติ และหนังสืออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของสํานักงานศูนยดําเนินการเก่ียวกับ
ผูอพยพ กระทรวงมหาดไทย

      4. บุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนยายท่ีอยูใชบัตรประจําตัวหรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ
               และหนังสืออนุญาตออกนอกเขตจากสํานักงานกิจการความม่ันคงภายใน กรมการปกครอง
     4.4 การแจงยายออกของบุคคลท่ีเดินทางไปตางประเทศ

สถานท่ียื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ท่ีผูยายมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ระยะเวลา

      ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูนั้นยายออกจากบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (เจาบาน)
2. กรณีมอบหมาย

- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)

3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีจะแจงยายออก
      4. หลักฐานของผูแจงท่ีแสดงวาจะเดินทางไปตางประเทศ (ถามี)

5. การแจงยายเขาทะเบียนบาน
5.1 การแจงยายเขากรณีปกติท่ัวไป

สถานท่ียื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ท่ีจะยายเขาทะเบียนบาน
ระยะเวลา

      ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูยายเขาอยูในบาน
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หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (เจาบาน)
2. กรณีมอบหมาย

- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)

3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีจะแจงยายเขา
4. ใบแจงการยายท่ีอยูตอนท่ี 1,2 ท่ีลงลายมือชื่อเจาบานผูยินยอมใหยายเขาและผูแจงแลว
5. คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาวและกัมพูชา ท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร

เปนกรณีพิเศษ ถายายออกนอกพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครใชบัตรประจําตัวหรือแบบรับรองรายการ
               ทะเบียนประวัติ และหนังสืออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของสํานักงานศูนยดําเนินการเก่ียวกับ

ผูอพยพ กระทรวงมหาดไทย
      6. บุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนยายท่ีอยูใชบัตรประจําตัวหรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ

               และหนังสืออนุญาตออกนอกเขตจากสํานักงานกิจการความม่ันคงภายใน กรมการปกครอง
5.2 การแจงยายท่ีอยูของบุคคลท่ีเดินทางกลับจากตางประเทศ (เฉพาะมีรายการในฐานขอมูล)

สถานท่ียื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ท่ีบุคคลเดินทางกลับมาจากตางประเทศมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานชั่วคราว
ระยะเวลา

      ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูยายเขาอยูในบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (ผูท่ีเดินทางกลับจากตางประเทศ)
2. กรณียายเขาในเขตสํานักทะเบียนเดียวกันใชบัตรประจําตัวของเจาบานและสําเนาทะเบียนบาน

ฉบับเจาบานท่ีจะแจงยายเขา
3. กรณีมอบหมาย

- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)

หมายเหตุ กรณีแจงยายไปเขาทะเบียนบานท่ีอยูตางสํานักทะเบียนจะไดรับใบแจงการยายท่ีอยู
ตอนท่ี 1,2 เพ่ือนําไปแจงยายเขาตาม ขอ 5.1 ตอไป

5.3 กรณียายออกแลวจะยายกลับเขาทะเบียนบานเดิมโดยยังไมไดไปแจงยายเขาท่ีอ่ืน
สถานท่ียื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ท่ีออกใบแจงการยายท่ีอยู
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (เจาบาน)
2. กรณีมอบหมาย

- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)

3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีจะแจงยายเขา
4. ใบแจงการยายท่ีอยูตอนท่ี 1,2 ท่ีลงลายมือชื่อเจาบานผูยินยอมใหยายเขาและผูแจงแลว
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5.4 กรณียายออกจากทะเบียนบานแลวแตผูยายท่ีอยูบางรายถึงแกความตายกอนท่ีจะไปแจงยายเขา
สถานท่ียื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ท่ีจะยายเขาทะเบียนบาน
หลักฐาน

     1. บัตรประจําตัวของผูแจง (เจาบาน)
2. กรณีมอบหมาย

- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)

3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีจะแจงยายเขา
4. ใบแจงการยายท่ีอยูตอนท่ี 1,2 ท่ีลงลายมือชื่อเจาบานผูยินยอมใหยายเขาและผูแจงแลว
5. มรณบัตรหรือใบรับแจงการตายแลวแตกรณีของผูตาย

5.5 การแจงยายท่ีอยูปลายทาง
สถานท่ียื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ท่ีจะยายเขาทะเบียนบาน
ระยะเวลา

      ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูยายเขาอยูในบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (เจาของรายการ กรณีเจาของรายการเปนผูเยาว ใหบิดา หรือมารดา

           หรือผูปกครองเปนผูแจง)
       2. บัตรประจําตัวของเจาบานท่ีจะยายเขา พรอมหนังสือยินยอมใหยายเขาและสําเนาทะเบียนบาน

ฉบับเจาบาน
       3. กรณีมอบหมาย

- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย

คาธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท
6. การจําหนายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานกรณีตายโดยมีหลักฐานเอกสาร

สถานท่ียื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ท่ีผูตายมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (เจาบาน)
2. กรณีมอบหมาย

- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)

3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีมีรายการของผูตาย
4. หลักฐานการตาย เชน มรณบัตร ใบรับแจงการตาย กรณีหลักฐานการตายท่ีออกโดยรัฐบาลของประเทศอ่ืน

        ใหแปลและรับรองวาถูกตองโดยกระทรวงการตางประเทศ
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7. การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรโดยมีหลักฐานเอกสารราชการ
สถานท่ียื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ท่ีเจาของรายการมีชื่อในทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (เจาของรายการ กรณีเจาของรายการเปนผูเยาวใหบิดา หรือมารดา

         หรือผูปกครองเปนผูแจง)
     2. กรณีมอบหมาย

- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)

     3. เอกสารการทะเบียนราษฎรท่ีตองการแกไขเปลี่ยนแปลง
     4. เอกสารราชการท่ีใชเปนหลักฐานอางอิงในการขอแกไขรายการ
8. การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรและรายการจากฐานขอมูล

สถานท่ียื่นคํารอง
1. กรณีขอคัดและรับรองจากเอกสารตนฉบับ ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียนท่ีจัดทําเอกสารทะเบียนราษฎร

     2. กรณีขอคัดและรับรองรายการจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียนแหงใดก็ได
หลักฐาน

     1. กรณีเจาของรายการมาดําเนินการดวยตนเอง
- บัตรประจําตัวของผูยื่นคํารอง

2. กรณีผูมีสวนไดเสียขอคัดรายการของบุคคลอ่ืน
- บัตรประจําตัวของผูยื่นคํารอง
- เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาเปนผูมีสวนไดเสียพรอมสําเนา

     3. กรณีเจาของรายการหรือผูมีสวนไดเสียมอบใหผูอ่ืนมาดําเนินการแทน
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
- หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป)

     4. กรณีทนายความ
- บัตรประจําตัวทนายความ
- หลักฐานการเปนผูมีสวนไดเสีย
- หากไมสามารถแสดงหลักฐานการเปนผูมีสวนไดเสียไดใหบันทึกปากคําทนายความตามแบบพิมพ ป.ค. 14

-----------------------------
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การใหบริการงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน
คุณสมบัติของผูขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุตั้งแต 7 ปบริบูรณข้ึนไป
3. มีชื่อในทะเบียนบาน
สถานท่ีย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขต ท่ีวาการอําเภอ หรือสํานักงานเทศบาลแหงใดก็ได
1. การขอมีบัตร

1.1 การขอมีบัตรเปนครั้งแรก
ระยะเวลา
ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีอายุครบ 7 ปบริบูรณ หากเกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 100 บาท
หลักฐาน
1. หลักฐานสูติบัตรหรือหลักฐานท่ีทางราชการออกใหท่ีมีรูปถาย เชน ใบสุทธิ หนังสือเดินทาง เปนตน
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถามี)
3. กรณีท่ีไมมีหลักฐานตามขอ 1 ใหนําเจาบานหรือบุคคลท่ีนาเชื่อถือมาใหการรับรอง

          4. กรณีขอมีบัตรเปนครั้งแรกโดยมีบิดาและมารดาเปนบุคคลตางดาว ใชหลักฐานใบสําคัญประจําตัว
              คนตางดาวของบิดามารดา หากถึงแกกรรมใหนําใบมรณบัตรของผูท่ีถึงแกความตายไปแสดง

1.2 การขอมีบัตรกรณีเปนบุคคลไดรับการเพิ่มช่ือในทะเบียนบานหรือแจงเกิดเกินกําหนด
ระยะเวลา
ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน หากเกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 100 บาท
หลักฐาน
1. กรณีเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน ใชหลักฐานการเพ่ิมชื่อหรือเอกสารท่ีทางราชการออกให
2. กรณีแจงเกิดเกินกําหนดใชสูติบัตร
3. เจาบานหรือบุคคลผูนาเชื่อถือรับรอง

1.3 การขอมีบัตรกรณีเปนบุคคลไดรับการยกเวนหรือบุคคลซ่ึงมีอายุเกินเจ็ดสิบป
หลักฐาน
1. หลักฐานท่ีแสดงวาเปนบุคคลซึ่งไดรับการยกเวนไมตองมีบัตร เชน หนังสือสุทธิของพระ หรือหนังสือ

               เดินทางกรณีเปนผูท่ีอยูระหวางศึกษาท่ีตางประเทศ
2. กรณีไมมีหลักฐานแสดงการเปนผูไดรับการยกเวนไมตองมีบัตร

- หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให (ถามี)
- เจาบานหรือบุคคลผูนาเชื่อถือรับรอง

1.4 การขอมีบัตรกรณีเปนบุคคลซ่ึงพนสภาพไดรับการยกเวน
ระยะเวลา
ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีพนสภาพไดรับการยกเวน หากเกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 100 บาท
หลักฐาน
- หลักฐานท่ีแสดงวาพนจากสภาพไดรับการยกเวนไมตองมีบัตร เชน หนังสือเดินทางและเอกสารท่ีแสดง
วาเปนผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ หรือหนังสือสําคัญของเรือนจําหรือทัณฑสถาน

1.5 การขอมีบัตรกรณีเปนบุคคลซ่ึงไดสัญชาติไทย หรือไดรับอนุมัติใหมีสัญชาติไทย หรือไดกลับคืน
สัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ หรือตามคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดของศาล
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1.5.1 การไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติเปนไทยหรือไดกลับคืนสัญชาติไทย
ระยะเวลา
ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีไดรับสัญชาติไทย หากเกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 100 บาท
หลักฐาน
- หนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเปนไทยหรือหนังสือสําคัญแสดงการไดกลับคืนสัญชาติไทย แลวแตกรณี

1.5.2 การไดสัญชาติไทยกรณีอ่ืน ๆ นอกจากการแปลงสัญชาติเปนไทยหรือไดกลับคืนสัญชาติไทย
ระยะเวลา
ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีไดรับสัญชาติไทย หากเกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 100 บาท
หลักฐาน
1. กรณีขอมีบัตรเปนครั้งแรกโดยมีบิดาและมารดาเปนบุคคลตางดาว ใชหลักฐานใบสําคัญประจําตัว

คนตางดาวของบิดามารดา หากถึงแกกรรมใหนํามรณบัตรของผูท่ีถึงแกกรรมไปแสดง
2. หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให (ถามี)
3. เจาบานหรือบุคคลผูนาเชื่อถือรับรอง

2. การขอมีบัตรใหม
2.1 การขอมีบัตรใหมกรณีบัตรเดิมหมดอายุ

ระยะเวลา
ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีบัตรเดิมหมดอายุ หากเกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 100 บาท
หลักฐาน
- บัตรเดิมท่ีหมดอายุ

    2.2 การขอมีบัตรใหมกรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทําลาย
ระยะเวลา
ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีบัตรหายหรือถูกทําลาย หากเกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 100 บาท
หลักฐาน
1. หลักฐานท่ีทางราชการออกใหท่ีมีรูปถาย เชน ใบอนุญาตขับรถ วุฒิการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง เปนตน

          2. กรณีท่ีไมมีหลักฐานตามขอ 1. ใหนําเจาบานหรือบุคคลผูนาเชื่อถือมาใหการรับรอง
คาธรรมเนียม 20 บาท

3. การขอเปลี่ยนบัตร
3.1 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรเดิมชํารุดในสาระสําคัญ

ระยะเวลา
ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีบัตรเดิมชํารุดในสาระสําคัญ หากเกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 100 บาท
หลักฐาน
- บัตรเดิมท่ีชํารุด
คาธรรมเนียม 20 บาท

3.2 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล
ระยะเวลา
ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีแกไขรายการในทะเบียนบาน หากเกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 100 บาท
หลักฐาน
1. บัตรเดิม

       2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล แลวแตกรณี
คาธรรมเนียม 20 บาท
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3.3 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนท่ีอยูใหมตามหลักฐานทะเบียนบานและบัตรเดิมยังไมหมดอายุ
หลักฐาน
- บัตรเดิม
คาธรรมเนียม 20 บาท

4. การขอมีบัตรใหมหรือเปลี่ยนบัตรกรณีอ่ืนๆ เชน การเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนคํานําหนานาม
หลักฐาน
- บัตรเดิม
- หลักฐานแสดงการเปลี่ยนคํานําหนานาม เชน ทะเบียนสมรส  ฯลฯ

การขอมีบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย หรือบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน
คุณสมบัติ

    1. อายุตั้งแต 5 ปบริบูรณ
    2. มีชื่อในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ

ระยะเวลา
ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีอายุครบ 5 ปบริบูรณ หรือเพ่ิมชื่อในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ

    หรือบัตรเดิมหมดอายุ สูญหาย ถูกทําลาย ชํารุด หรือวันท่ีมีการแกไขรายการชื่อตัว-ชื่อสกุล วันเดือนปเกิด
    ในเอกสารทะเบียนราษฎร หากเกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท

สถานท่ียื่นคําขอ
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขต ท่ีวาการอําเภอ หรือสํานักงานเทศบาลท่ีผูนั้นมีชื่ออยูในทะเบียนบานหรือ

    ทะเบียนประวัติ
หลักฐาน

    1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานหรือทะเบียนประวัติ
    2. บัตรเดิม (กรณีบัตรหมดอายุ ชํารุด หรือขอเปลี่ยนบัตร)
    3. เอกสารราชการอ่ืน เชน ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ใบตอบรับการสํารวจ
        เพ่ือจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน

คาธรรมเนียม 60 บาท ยกเวนการทําบัตรครั้งแรก สําหรับผูท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ป
การตรวจ คัดและรับรองสําเนารายการเกี่ยวกับบัตร

สถานท่ียื่นคํารอง
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขต ท่ีวาการอําเภอ หรือสํานักงานเทศบาลแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. กรณีเจาของบัตรดําเนินการดวยตนเอง

- บัตรประจําตัวของผูยื่นคํารอง
2. กรณีเจาของบัตรมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาดําเนินการ

- บัตรประจําตัวผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
- หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป)

3. กรณีผูมีสวนไดเสียขอคัดรายการบัตรของบุคคลอ่ืน
- บัตรประจําตัวของผูยื่นคําขอ
- เอกสารหลักฐานท่ีแสดงไดวาเปนผูมีสวนไดเสียกับรายการบัตรท่ีจะขอตรวจ คัดและรับรอง

คาธรรมเนียม ฉบับละ 10 บาท

--------------------------
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การใหบริการงานทะเบียนครอบครัว
1. การจดทะเบียนสมรส

คุณสมบตัิ
    1. ชายหญิงมีอายุไมต่ํากวา 17 ปบริบูรณ
    2. ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือไรความสามารถ
    3. ไมเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมา ไมเปนพ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดา
    4. ผูรับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไมได
    5. ไมเปนคูสมรสกับบุคคลอ่ืน
    6. หญิงหมายจะสมรสใหมไดก็ตอเม่ือการสมรสครั้งกอนสิ้นสุดไปแลวเปนเวลาไมนอยกวา 310 วัน เวนแต
        6.1 คลอดบุตรแลวในระหวางนั้น
        6.2 สมรสกับคูสมรสเดิม
        6.3 มีใบรับรองแพทยวาไมไดตั้งครรภ
        6.4 ศาลมีคําสั่งใหสมรสได

สถานท่ียื่นคํารอง
   ยื่นคํารอง ณ สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอแหงใดก็ได

หลักฐาน
   1. บัตรประจําตัวของผูรอง
   2. สําเนาทะเบียนบาน
   3. กรณีผูรองยังไมบรรลุนิติภาวะ (20 ปบริบูรณ) บิดา มารดา ผูใชอํานาจปกครอง ตองใหความยนิยอม

ดวยตนเอง หากไมสามารถมาดวยตนเองไดใหใชหนังสือใหความยินยอม
   4. หลักฐานการหยา (กรณีผูรองเคยจดทะเบียนสมรสมากอน) หรือหลักฐานการตาย (กรณีคูสมรสตาย)
   5. คําพิพากษาหรือคําสั่งศาลท่ีใหจดทะเบียน (กรณีมีคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล)
   6. พยานอยางนอย 2 คน
2. การจดทะเบียนการหยา

สถานท่ียื่นคํารอง
    ยื่นคํารอง ณ สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอแหงใดก็ได

หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูรอง

    2. สําเนาทะเบียนบาน
    3. หลักฐานการสมรส
    4. หนังสือสัญญาหยาหรือขอตกลงการหยาท่ีมีพยานลงลายมือชื่ออยางนอย 2 คน
    5. คําพิพากษาถึงท่ีสุดและคํารับรองวาถูกตอง (กรณีจดทะเบียนการหยาตามคําพิพากษาศาล)

6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถามี)
7. พยานอยางนอย 2 คน

3. การจดทะเบียนรับรองบุตร
สถานท่ียื่นคํารอง

    ยื่นคํารอง ณ สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอแหงใดก็ได
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หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูรอง
2. สําเนาทะเบียนบาน สูติบัตร หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถามี)

    3. เด็กและมารดาเด็กใหความยินยอมและมาดวยตนเอง
4. หนังสือใหความยินยอมในการจดทะเบียน (กรณีเด็กและหรือมารดาเด็กไมไดมาใหความยินยอมดวยตนเอง)

    5. คําพิพากษาหรือคําสั่งศาล (กรณีมีคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล)
 ๖. พยานอยางนอย 2 คน

4. การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
คุณสมบัติ

    1. ผูจะขอรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป และตองมีอายมุากกวาผูจะเปนบุตรบุญธรรม
อยางนอย 15 ป

    2. ผูจะเปนบุตรบุญธรรมท่ีมีอายุไมต่ํากวา 15 ป ผูนั้นตองใหความยินยอมดวย
    3. กรณีผูจะเปนบุตรบุญธรรมเปนผูเยาวตองไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา ผูใชอํานาจปกครอง
    4. ผูจะขอรับบุตรบุญธรรมและผูท่ีจะเปนบุตรบุญธรรมท่ีมีคูสมรสตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสดวย
    5. กรณีผูจะเปนบุตรบุญธรรมเปนผูเยาวตองไดรับอนุมัติใหจดทะเบียนจากคณะกรรมการรับเด็กเปน
        บุตรบุญธรรมกอน

สถานท่ียื่นคํารอง
    ยื่นคํารอง ณ สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอแหงใดก็ได

หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูรอง
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. หนังสืออนุมัติใหรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมจากคณะกรรมการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม กรณีผูจะเปน

บุตรบุญธรรมเปนผูเยาว (ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือชาวตางประเทศท่ีมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย
ยื่นเรื่องราว ณ ศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สวนตางจังหวัด
ยื่นเรื่องราวท่ีท่ีวาการอําเภอ หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด)

4. กรณีบุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรมมีคูสมรส คูสมรสตองใหความยินยอม หากไมสามารถมาให
ความยินยอมดวยตนเองใหใชหนังสือใหความยินยอม

    5. คําพิพากษาหรือคําสั่งศาล (กรณีมีคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล)
6. พยานอยางนอย 2 คน

5. การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม
สถานท่ียื่นคํารอง

    ยื่นคํารอง ณ สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูรอง

    2. สําเนาทะเบียนบาน
    3. สําเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

4. กรณีบุตรบุญธรรมเปนผูเยาวตองไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา ผูใชอํานาจปกครอง
    5. คําพิพากษาหรือคําสั่งศาล (กรณีมีคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล)

6. พยานอยางนอย ๒ คน
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6. การบันทึกฐานะแหงครอบครัว
คุณสมบัติ

    ฝายใดฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝายมีสัญชาติไทยและไดมีการจดทะเบียนครอบครัวตามกฎหมายตางประเทศ
สถานท่ียื่นคํารอง

    ยื่นคํารอง ณ สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูรอง

    2. สําเนาทะเบียนบาน
    3. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนครอบครัว เชน สมรส หยา รับบุตรบุญธรรม ฯลฯ หรือเอกสารอันเปน

หลักฐานแหงการนั้นท่ีทําข้ึนในตางประเทศ ซึ่งไดรับการแปลเปนภาษาไทยและรับรองจากกระทรวง
การตางประเทศ หรือสถานทูตสถานกงสุลของไทย หรือสถานทูตสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ แลว

๔. พยานอยางนอย ๒ คน
7. การตรวจ คัดและรับรองสําเนาทะเบียนครอบครัว และการรับรองรายการจากฐานขอมูลทะเบียนครอบครัว

สถานท่ียื่นคํารอง
1. กรณีขอคัดและรับรองจากเอกสารตนฉบับ ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียนท่ีจัดทําเอกสาร
2. กรณีขอคัดและรับรองรายการจากฐานขอมูล ยื่นคํารอง ณ สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอแหงใดก็ได
หลักฐาน

    1. บัตรประจําตัวของเจาของรายการหรือผูมีสวนไดเสีย
2. หลักฐานการแสดงความเปนผูมีสวนไดเสีย

    3. กรณีมอบใหผูอ่ืนมาดําเนินการแทน
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
- หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป)

8. การออกหนังสือรับรองการใชคํานําหนานามหญิง ภายหลังการจดทะเบียนสมรสหรือสิ้นสุดการสมรส
หรือการบันทึกฐานะแหงครอบครัว
สถานท่ียื่นคํารอง

    ยื่นคํารอง ณ สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูรอง

    2. หลักฐานการสมรส หรือการสิ้นสุดการสมรส หรือการบันทึกฐานะแหงครอบครัว

--------------------------------
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การใหบริการงานทะเบียนช่ือบุคคล
1. การเปลี่ยนช่ือตัว การตั้งและเปลี่ยนช่ือรอง

หลักเกณฑ
1. ตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินีหรือราชทินนาม
2. ตองไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย
3. ตองไมมีเจตนาทุจริต
4. ผูท่ีไดรับหรือเคยไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์  แตไดออกจากบรรดาศักดิ์นั้นโดยมิไดถูกถอดถอน

สามารถใชราชทินนามตามบรรดาศักดิ์นั้นเปนชื่อตัว หรือชื่อรองก็ได
5. ชื่อรองท่ีจะขอตั้งตองไมพองกับชื่อสกุลของบุคคลอ่ืน  ยกเวนการใชชื่อสกุลของคูสมรสเปนชื่อรอง

แตตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสท่ีใชชื่อสกุลนั้นอยู
6. กรณีบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายมีสิทธิใชชื่อสกุลเดิมของมารดาหรือบิดาเปนชื่อรองได
สถานท่ียื่นคําขอ
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอท่ีผูยื่นคําขอมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
หลักฐาน

     1. บัตรประจําตัวของผูยื่นคําขอ
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
3. เอกสารอ่ืน (ถามี) เชน สูติบัตร ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ทะเบียนการหยาซึ่งระบุอํานาจการปกครองบุตรฯ
คาธรรมเนียม  ฉบับละ 50 บาท กรณีตั้งชื่อรองครั้งแรกไมเสียคาธรรมเนียม

2. การออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนช่ือตัวของคนตางดาว เพ่ือประกอบการขอแปลงสัญชาติ
     หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย

หลักเกณฑ
1. ตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินีหรือราชทินนาม
2. ตองไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย
สถานท่ียื่นคําขอ
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอท่ีผูยื่นคําขอมีชื่ออยูตามหลักฐานท่ีทางราชการกําหนด
หลักฐาน
1. ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือหลักฐานอ่ืนท่ีทางราชการออกให
2. หลักฐานคําขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยและเหตุผล
3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ถามี)

3. การจดทะเบียนตั้งช่ือสกุลหรือขอตั้งช่ือสกุลใหม
หลักเกณฑ
1. ตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
2. ตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับราชทินนาม เวนแตราชทินนามของตน ของบุพการีหรือของผูสืบสันดาน
3. ตองไมซ้ํากับชื่อสกุลท่ีไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริยหรือชื่อสกุลท่ีไดจดทะเบียนไวแลว หรือชื่อสกุล
    ในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคลและฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร
4. ตองไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย
5. มีพยัญชนะไมเกินสิบพยัญชนะ เวนแตกรณีใชราชทินนามเปนชื่อสกุล
6. ผูท่ีไมไดรับพระราชทานชื่อสกุล หามใชคําวา “ณ” นําหนาชื่อสกุล
7. หามเอานามพระมหานคร และศัพทท่ีใชเปนพระบรมนามาภิไธยมาใชเปนนามสกุล
8. หามเพ่ิมเครื่องหมายนามสกุล เวนแตเปนราชตระกูล
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สถานท่ียื่นคําขอ
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอท่ีผูยื่นคําขอมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูยื่นคําขอ
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
คาธรรมเนียม  ฉบับละ 100 บาท

4.  การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนช่ือสกุลของคนตางดาว เพ่ือประกอบการขอแปลงสัญชาติ
     หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย

หลักเกณฑ
1. ตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
2. ตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับราชทินนาม เวนแตราชทินนามของตน ของบุพการีหรือของผูสืบสันดาน
3. ตองไมซ้ํากับชื่อสกุลท่ีไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริยหรือชื่อสกุลท่ีไดจดทะเบียนไวแลว หรือชื่อสกุล
    ในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคลและฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร
4. ตองไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย
5. มีพยัญชนะไมเกินสิบพยัญชนะ เวนแตกรณีใชราชทินนามเปนชื่อสกุล
6. ผูท่ีไมไดรับพระราชทานชื่อสกุล หามใชคําวา “ณ” นําหนาชื่อสกุล
7. หามเอานามพระมหานครและศัพทท่ีใชเปนพระบรมนามาภิไธยมาใชเปนนามสกุล
8. หามเพ่ิมเครื่องหมายนามสกุล เวนแตเปนราชตระกูล
สถานท่ียื่นคําขอ
ยื่นคําขอ ณ สํานกังานเขตหรือท่ีวาการอําเภอท่ีผูยื่นคําขอมีชื่ออยูตามหลักฐานท่ีทางราชการกําหนด
หลักฐาน
1. ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือหลักฐานอ่ืนท่ีทางราชการออกให
2. หลักฐานคําขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยและเหตุผล
3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ถามี)

5. การเปลี่ยนช่ือสกุลโดยการรวมใชช่ือสกุล
หลักเกณฑ
ผูจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลจะอนุญาตใหผูมีสัญชาติไทยผูใดรวมใชชื่อสกุลของตนเองก็ได กรณีผูจดทะเบียน

     ตั้งชื่อสกุลเสียชีวิตแลว หรือศาลมีคําสั่งถึงท่ีสุดวาเปนผูสาบสูญ ผูสืบสันดานของผูจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล
     ในลําดับใกลชิดท่ีสุดซึ่งยังมีชีวิตอยูและใชชื่อสกุลนั้นมีสิทธิอนุญาตใหผูมีสัญชาติไทยรวมใชชื่อสกุลได

ข้ันตอนท่ี 1 เจาของช่ือสกุลหรือผูมีสิทธิอนุญาตใหรวมใชช่ือสกุล
สถานท่ียื่นคําขอ
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอท่ีผูยื่นคําขอ (เจาของชื่อสกุลหรือผูมีสิทธิอนุญาตใหรวมใช

     ชื่อสกุล) มีชื่ออยูในทะเบียนบาน เพ่ือใหออกหนังสืออนุญาตใหรวมใชชื่อสกุล
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูยื่นคําขอ
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
3. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ ช. 2 กรณีเปนเจาของชื่อสกุล หรือหนังสือรับรอง
    การเปนผูมีสิทธิอนุญาตใหผูอ่ืนรวมใชชื่อสกุลตามแบบ ช. 7 กรณีเปนผูมีสิทธิอนุญาตใหรวมใชชื่อสกุล
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ข้ันตอนท่ี 2 ผูขอรวมใชช่ือสกุล
สถานท่ียื่นคําขอ
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอท่ีผูยื่นคําขอ (ผูรวมใชชื่อสกุล) มีชื่ออยูในทะเบียนบาน

     เพ่ือขอรวมใชชื่อสกุล
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูยื่นคําขอ
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
3. หนังสืออนุญาตใหรวมใชชื่อสกุลตามแบบ ช. 6
คาธรรมเนียม  ฉบับละ 100 บาท

6. การออกหนังสือรับรองเปนผูมีสิทธิอนุญาตใหผูอ่ืนรวมใชช่ือสกุล
สถานท่ียื่นคําขอ
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอท่ีผูยื่นคําขอมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูยื่นคําขอ (ผูสืบสันดานของผูจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลในลําดับท่ีใกลชิดท่ีสุดซึ่งยังมีชีวิตอยู
    และใชชื่อสกุลนั้น)
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
3. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ ช. 2 ของเจาของชื่อสกุล
4. หลักฐานทางราชการท่ีสามารถพิสูจนไดวาเปนผูมีสิทธิอนุญาตใหผูอ่ืนรวมใชชื่อสกุลได เชน สูติบัตร

         ทะเบียนสมรส ทะเบียนรับรองบุตร คําพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปนบุตรฯ
7. การเปลี่ยนช่ือสกุลโดยการสมรส การสิ้นสุดการสมรส และเหตุอ่ืน ๆ

สถานท่ียื่นคําขอ
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอท่ีผูยื่นคําขอมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูยื่นคําขอ
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
3. บันทึกขอตกลงการใชชื่อสกุลกรณีคูสมรสประสงคจะใชชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่ง หรือหลักฐานการสิ้นสุด

การสมรส หรือหลักฐานท่ีเก่ียวของ เชน สําเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม สําเนาทะเบียนรับรองบุตร ฯลฯ
คาธรรมเนียม

     1. การเปลี่ยนชื่อสกุลครั้งแรกเม่ือจดทะเบียนสมรส ไมเสียคาธรรมเนียม
     2. การเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะการสมรสสิ้นสุด ไมเสียคาธรรมเนียม
     3. การปลี่ยนชื่อสกุลภายหลังการจดทะเบียนสมรสครั้งตอ ๆ ไป ฉบับละ 50 บาท

4. การเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะเหตุอ่ืน ๆ ฉบับละ 100 บาท
8.  การขอใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนช่ือตัว  การตั้งหรือเปลี่ยนช่ือรอง (ช. 3)

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนช่ือสกุล (ช. 2) หนังสือสําคัญแสดงการรวมใชช่ือสกุล (ช. 4)
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลีย่นช่ือสกุล (ช. 5) กรณีชํารุดในสาระสําคัญหรือสูญหาย
สถานท่ียื่นคําขอ
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอท่ีผูยื่นคําขอมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
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หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูยื่นคําขอ
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
3. หลักฐานการแจงความเอกสารสูญหาย กรณีหนังสือสําคัญสูญหาย
4. หนังสือสําคัญท่ีชํารุด กรณีหนังสือสําคัญชํารุด
คาธรรมเนียม  ฉบับละ 25 บาท

9. การคัดและรับรองสําเนารายการในฐานขอมูลทะเบียนช่ือบุคคล
สถานท่ียื่นคําขอ
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูยื่นคําขอ

     2. หลักฐานการเปนผูมีสวนไดเสียกับรายการท่ีจะขอคัดและรับรอง
     3. หนังสือมอบหมาย (กรณีมอบหมายใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน)

คาธรรมเนียม  ฉบับละ 10 บาท

----------------------------


