คูมือประชาชนสําหรับติดตอราชการ
ณ ศูนยบริการกรุงเทพมหานคร
(Bangkok Service Center)
ฝายโยธา

คูมือประชาชนสําหรับติดตอราชการ ณ ศูนยบริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center)
ฝายโยธา
สถานที่ยื่นคํารอง การยื่นขออนุญาตตาง ๆ ใหยื่นคํารอง ณ สํานักงานเขตพื้นที่
1. การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน และตออายุใบอนุญาตอาคาร
หลักฐาน
1.1 ผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนแสดงรายละเอียดอาคารที่ขออนุญาต
จํานวน 5 ชุด
1.2 แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) หรือแบบคําขอ
ตออายุใบอนุญาตฯ (แบบ ข. 5) กรณีผูขออนุญาตเปนบริษัทหรือนิติบุคคลจะตองใหกรรมการ
ผูมีอํานาจลงนามในเอกสารและประทับตราบริษัท
1.3 สําเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือนิติบุคคลแสดงกรรมการผูมีอํานาจลงนามและวัตถุประสงคทุกหนา
ที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน และใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาพรอมประทับตราบริษัท
จํานวน 1 ชุด
1.๔ สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดินเทากับตนฉบับทุกหนา (หามยอหรือขยายสวน) และเจาของที่ดิน
ลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด (กรณีเจาของที่ดินเปนบริษัทหรือนิติบุคคลจะตองให
กรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาทุกหนา พรอมประทับตราบริษัทในเอกสาร)
1.5 หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน (กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของ
ที่ดิน) จํานวน 1 ชุด
1.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต ผูรับมอบอํานาจ ผูมีอํานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคลและเจาของที่ดิน พรอมลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด
1.7 หนังสือรับรองพรอมสําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมเฉพาะกรณีที่เปนอาคารที่มีลักษณะขนาดประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
และสถาปตยกรรมควบคุมแลวแตกรณี
1.8 รายการคํานวณโครงสรางของวิศวกรควบคุม (กรณีเปนอาคารที่กอสรางดวยวัสดุถาวรวัสดุทนไฟ
เปนสวนใหญ) พรอมวิศวกรผูคํานวณโครงสรางลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด
1.9 หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามมาตรา 29 ทวิ (แบบ น.4)
1.10 กรณีอาคารที่อยูในขายตองมีระบบกําจัดน้ําเสีย เชน อาคารชุด หอพัก ตองแสดงรายการคํานวณ 1 ชุด
พรอมแบบแปลนการกําจัดน้ําเสีย จํานวน 5 ชุด
2. การขออนุญาตตัดคันหินทางเทา ใชที่สาธารณะ เชื่อมทาง เชื่อมทอระบายน้ํา
หลักฐาน
2.1 ผังบริเวณ แบบแปลน และรายละเอียดการขออนุญาต จํานวน 3 ชุด
2.2 แบบคําขออนุญาตตัดคันหินทางเทา ลดระดับคันหินทางเทา เชื่อมทอระบายน้ําและทางเชื่อม
ในที่สาธารณะ
2.3 สําเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือนิติบุคคลแสดงกรรมการผูมีอํานาจลงนามและวัตถุประสงคทุกหนา
ที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน และใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาพรอมประทับตราบริษัท
จํานวน 1 ชุด

-22.4 สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดินขนาดเทากับตนฉบับทุกหนา (หามยอหรือขยายสวน) และเจาของที่ดิน
ลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด (กรณีเจาของที่ดินเปนบริษัทหรือนิติบุคคลจะตองให
กรรมการผูม ีอํานาจลงนามรับรองสําเนาทุกหนาพรอมประทับตราบริษัทในเอกสาร)
2.5 หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของที่ดิน (กรณีที่ผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน) จํานวน 1 ชุด
2.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต ผูรับมอบอํานาจ ผูมีอํานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคลและเจาของที่ดิน พรอมลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด
2.7 สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารจากกรุงเทพมหานคร (แบบ อ.1) หรือแผนผังการจัดสรรที่ดิน
ที่ไดรับอนุญาต หรือเปนมติคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
3. การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน (พื้นที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร)
หลักฐาน
3.1 ใบแจงการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 (แบบ ด.1)
3.2 ใบรับแจงการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 (แบบ ด.2)
3.3 หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของที่ดิน (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 สําเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือนิตบิ ุคคลแสดงกรรมการผูมีอํานาจลงนาม และวัตถุประสงคทุกหนา
ที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน และใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาพรอมประทับตราบริษัท
จํานวน 1 ชุด
๓.๘ สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดินขนาดเทากับตนฉบับทุกหนา (หามยอหรือขยายสวน) และเจาของที่ดิน
ลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด (กรณีเจาของที่ดินเปนบริษัทหรือนิติบุคคลจะตองให
กรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาทุกหนาพรอมประทับตราบริษัทในเอกสาร)
3.9 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต ผูรับมอบอํานาจ ผูมีอํานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคลและเจาของที่ดิน พรอมลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด
3.10 สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารจากกรุงเทพมหานคร (แบบ อ.1) หรือแผนผังการจัดสรรที่ดิน
ที่ไดรับอนุญาต หรือเปนมติคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
4. การรองเรียนเรื่องที่อยูในความดูแลของฝายโยธา (การปรับปรุงถนน ซอมถนนชํารุด แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ทอระบายน้ําอุดตัน ขุดลอกคู คลอง การกอสรางอาคาร ฯลฯ)
หลักฐาน
4.1 ยื่นคํารองแจงเรื่องที่รองเรียนหรือไดรับความเดือดรอนพรอมระบุสถานทีแ่ ละความประสงค
4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

-3อัตราคาธรรมเนียมและคาบริการ
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 คิดตามพื้นที่ของพื้นที่อาคารแตละชั้น
รวมกันตารางเมตรละ 0.50 บาท
- อาคารสูงเกิน 2 ชั้น แตไมเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แตไมเกิน 15 เมตร คิดตามพื้นที่
ของพื้นที่อาคารแตละชั้นรวมกันตารางเมตรละ 2 บาท
- อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นที่อาคารแตละชั้นรวมกัน
ตารางเมตรละ 4 บาท
- พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถยนต ที่กลับรถยนต และทางเขาออกของรถ
คิดตารางเมตรละ 0.50 บาท
- ปายคิดพื้นที่รวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท
- เขื่อน ทอระบายน้ํา รั้วหรือกําแพง รวมประตู คิดตามความยาวเมตรละ 1 บาท
2. การขออนุญาตตัดคันหินทางเทา ใชในที่สาธารณะ ขุดดินหรือถมดิน
2.1 ตัดคันหินคิดตามความยาวเมตรละ 200 บาท และตัดทางเทาตารางเมตรละ 200 บาท
2.2 ตั้งวางของในที่สาธารณะคิดตารางเมตรละ 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 กรณีมีบานเลขที่แลวแตยังไมไดรับสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
สถานที่ยื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ที่บานตั้งอยูในพื้นที่
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของเจาบานหรือเจาของกรรมสิทธิ์
2. กรณีมอบหมาย
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
3. หลักฐานแสดงการเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
1.2. กรณีสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานสูญหายหรือถูกทําลาย
สถานทีย่ ื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ตามหลักฐานทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของเจาบาน
2. กรณีมอบหมาย
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
คาธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท
1.3. กรณีสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานชํารุดในสาระสําคัญ
สถานทีย่ ื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ตามหลักฐานทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของเจาบาน
2. กรณีมอบหมาย
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่ชํารุด
คาธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท
2. การแจงการเกิดภายในกําหนดเวลา กรณีเกิดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ตั้งอยูในทองที่สํานักทะเบียน
สถานทีย่ ื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ทีเ่ ด็กเกิด เชน เด็กเกิดที่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งตั้งอยูในพื้นที่
เขตบางกอกนอย การแจงการเกิดจะแจงทีส่ ํานักทะเบียนทองถิ่นเขตบางกอกนอย เปนตน
ระยะเวลา
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่เด็กเกิด

-2หลักฐาน
1 บัตรประจําตัวของผูแจง (บิดา หรือมารดา หรือเจาบานที่เด็กเกิด)
2. กรณีมอบหมาย
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
3. หนังสือรับรองการเกิดตามแบบพิมพ ท.ร. 1/1 ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เด็กเกิดออกให
4. บัตรประจําตัวของบิดามารดา (ถามี)
5. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานกรณีเพิ่มชื่อเขาทะเบียนบานในเขตทองที่ที่เด็กเกิด
3. การแจงการตายภายในกําหนดเวลา (ตายในทองที่สํานักทะเบียน)
3.1 กรณีปกติทั่วไป
สถานที่ยื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ที่มีคนตายหรือพบศพ เชน มีคนตายที่โรงพยาบาลกลาง
ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่เขตปอมปราบศัตรูพาย จะตองแจงการตายที่สํานักทะเบียนทองถิ่นเขตปอมปราบฯ เปนตน
ระยะเวลา
ภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาตายหรือพบศพ
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง
- เจาบาน กรณีคนตายในบาน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไมมีเจาบานใหผูพบศพเปนผูแจง
- บุคคลที่ไปกับผูตายหรือผูพบศพ กรณีคนตายนอกบาน
2. กรณีมอบหมาย
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
3. หนังสือรับรองการตายตามแบบ ท.ร. 4/1 กรณีคนตายในสถานพยาบาล
4. หลักฐานของผูตาย (ถามี)
3.2 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาตายดวยโรคติดตอหรือตายโดยผิดธรรมชาติ (อุบัติเหตุ ฆาตัวตาย ถูกผูอื่นฆา
หรือตายโดยไมทราบสาเหตุ)
สถานที่ยื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ที่มีคนตาย เชน มีคนตายโดยไมทราบสาเหตุบริเวณ
ทาพระจันทรซึ่งอยูพื้นที่เขตพระนคร จะตองแจงการตายที่สํานักทะเบียนทองถิ่นเขตพระนคร เปนตน
ระยะเวลา
ภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาตายหรือพบศพ
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง
- เจาบาน กรณีคนตายในบาน หากไมมีเจาบานใหผูพบศพเปนผูแจง
- บุคคลที่ไปกับผูตายหรือผูพบศพ กรณีคนตายนอกบาน
2. กรณีมอบหมาย
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)

-33. หลักฐานการรับแจงจากเจาหนาที่ตํารวจหรือสถาบันนิติเวช หรือหนังสืออนุญาตจากพนักงาน
ผูมีหนาที่ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตออันตรายแลวแตกรณี
4. หนังสือรับรองการตาย (ถามี)
5. หลักฐานของผูตาย (ถามี)
3.3 การขอเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
สถานที่ยื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ที่ศพตั้งอยู เชน ศพตั้งบําเพ็ญกุศลอยูที่วัดบางพลัดซึ่งอยูใน
พื้นที่เขตบางพลัด การขอเปลี่ยนแปลงการจัดการศพจะตองยื่นที่สํานักทะเบียนทองถิ่นเขตบางพลัด เปนตน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (เปนผูมีสวนเกี่ยวของกับผูตาย)
2. กรณีมอบหมาย
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
3. มรณบัตร
4. การแจงยายออกจากทะเบียนบาน
4.1 การแจงยายออกกรณีปกติทั่วไป
สถานที่ยื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ที่ผูยายมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ระยะเวลา
ภายใน 15 วัน นับแตวนั ที่ผนู ั้นยายออกจากบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (เจาบาน)
2. กรณีมอบหมาย
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่จะแจงยายออก
4. คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาวและกัมพูชา ที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
เปนกรณีพิเศษ ถายายออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครใชบัตรประจําตัวหรือแบบรับรองรายการ
ทะเบียนประวัติ และหนังสืออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของสํานักงานศูนยดําเนินการเกี่ยวกับ
ผูอพยพ กระทรวงมหาดไทย
5. บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนยายที่อยูใชบัตรประจําตัวหรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ
และหนังสืออนุญาตออกนอกเขตจากสํานักงานกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
4.2 การแจงยายออกและยายเขาในเขตสํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) เดียวกัน
สถานที่ยื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ที่ผูยายมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ระยะเวลา
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูยายเขาอยูในบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของเจาบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่จะแจงยายออก

-42. บัตรประจําตัวของเจาบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่จะแจงยายเขา หากบานดังกลาว
ยังไมมีทะเบียนบานใหเรียกหลักฐานแสดงการเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
3. กรณีมอบหมาย
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
4.3 การแจงยายออกจากทะเบียนบานกลางหรือทะเบียนประวัติกลาง
สถานที่ยื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ที่ผูยายมีชื่ออยูในทะเบียนบานกลางหรือทะเบียนประวัติกลาง
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจงหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูแจงเปนบุคคลเดียวกันกับรายการบุคคลที่จะ
แจงยายออกจากทะเบียนบานกลางหรือทะเบียนประวัติกลาง
2. กรณีผูมีชอื่ ในทะเบียนบานกลางเปนผูเยาว ใหบิดา หรือมารดา หรือผูปกครองเปนผูแจง โดยใช
หลักฐานบัตรประจําตัวของผูแจง
3. คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาวและกัมพูชา ที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
เปนกรณีพิเศษ ถายายออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครใชบัตรประจําตัวหรือแบบรับรองรายการ
ทะเบียนประวัติ และหนังสืออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของสํานักงานศูนยดําเนินการเกี่ยวกับ
ผูอพยพ กระทรวงมหาดไทย
4. บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนยายที่อยูใชบัตรประจําตัวหรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ
และหนังสืออนุญาตออกนอกเขตจากสํานักงานกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
4.4 การแจงยายออกของบุคคลที่เดินทางไปตางประเทศ
สถานที่ยื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ที่ผูยายมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ระยะเวลา
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผนู ั้นยายออกจากบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (เจาบาน)
2. กรณีมอบหมาย
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่จะแจงยายออก
4. หลักฐานของผูแจงที่แสดงวาจะเดินทางไปตางประเทศ (ถามี)
5. การแจงยายเขาทะเบียนบาน
5.1 การแจงยายเขากรณีปกติทั่วไป
สถานที่ยื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ที่จะยายเขาทะเบียนบาน
ระยะเวลา
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผยู ายเขาอยูในบาน

-5หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (เจาบาน)
2. กรณีมอบหมาย
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่จะแจงยายเขา
4. ใบแจงการยายที่อยูตอนที่ 1,2 ที่ลงลายมือชื่อเจาบานผูยินยอมใหยายเขาและผูแจงแลว
5. คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาวและกัมพูชา ที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
เปนกรณีพิเศษ ถายายออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครใชบัตรประจําตัวหรือแบบรับรองรายการ
ทะเบียนประวัติ และหนังสืออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของสํานักงานศูนยดําเนินการเกี่ยวกับ
ผูอพยพ กระทรวงมหาดไทย
6. บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนยายที่อยูใชบัตรประจําตัวหรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ
และหนังสืออนุญาตออกนอกเขตจากสํานักงานกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
5.2 การแจงยายที่อยูของบุคคลทีเ่ ดินทางกลับจากตางประเทศ (เฉพาะมีรายการในฐานขอมูล)
สถานที่ยื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ที่บุคคลเดินทางกลับมาจากตางประเทศมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานชั่วคราว
ระยะเวลา
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผยู ายเขาอยูในบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (ผูที่เดินทางกลับจากตางประเทศ)
2. กรณียายเขาในเขตสํานักทะเบียนเดียวกันใชบัตรประจําตัวของเจาบานและสําเนาทะเบียนบาน
ฉบับเจาบานที่จะแจงยายเขา
3. กรณีมอบหมาย
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
หมายเหตุ กรณีแจงยายไปเขาทะเบียนบานที่อยูตางสํานักทะเบียนจะไดรับใบแจงการยายที่อยู
ตอนที่ 1,2 เพื่อนําไปแจงยายเขาตาม ขอ 5.1 ตอไป
5.3 กรณียายออกแลวจะยายกลับเขาทะเบียนบานเดิมโดยยังไมไดไปแจงยายเขาที่อื่น
สถานที่ยื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ที่ออกใบแจงการยายที่อยู
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแ จง (เจาบาน)
2. กรณีมอบหมาย
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่จะแจงยายเขา
4. ใบแจงการยายที่อยูตอนที่ 1,2 ที่ลงลายมือชื่อเจาบานผูยินยอมใหยายเขาและผูแจงแลว

-65.4 กรณียายออกจากทะเบียนบานแลวแตผูยายที่อยูบางรายถึงแกความตายกอนที่จะไปแจงยายเขา
สถานที่ยื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ที่จะยายเขาทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (เจาบาน)
2. กรณีมอบหมาย
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่จะแจงยายเขา
4. ใบแจงการยายที่อยูตอนที่ 1,2 ที่ลงลายมือชื่อเจาบานผูยินยอมใหยายเขาและผูแจงแลว
5. มรณบัตรหรือใบรับแจงการตายแลวแตกรณีของผูตาย
5.5 การแจงยายที่อยูปลายทาง
สถานที่ยื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ที่จะยายเขาทะเบียนบาน
ระยะเวลา
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูยายเขาอยูในบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (เจาของรายการ กรณีเจาของรายการเปนผูเยาว ใหบิดา หรือมารดา
หรือผูปกครองเปนผูแจง)
2. บัตรประจําตัวของเจาบานที่จะยายเขา พรอมหนังสือยินยอมใหยายเขาและสําเนาทะเบียนบาน
ฉบับเจาบาน
3. กรณีมอบหมาย
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย
คาธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท
6. การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานกรณีตายโดยมีหลักฐานเอกสาร
สถานที่ยื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ที่ผตู ายมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (เจาบาน)
2. กรณีมอบหมาย
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่มีรายการของผูตาย
4. หลักฐานการตาย เชน มรณบัตร ใบรับแจงการตาย กรณีหลักฐานการตายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศอื่น
ใหแปลและรับรองวาถูกตองโดยกระทรวงการตางประเทศ

-77. การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรโดยมีหลักฐานเอกสารราชการ
สถานที่ยื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียน (สํานักงานเขต) ที่เจาของรายการมีชื่อในทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (เจาของรายการ กรณีเจาของรายการเปนผูเยาวใหบิดา หรือมารดา
หรือผูปกครองเปนผูแจง)
2. กรณีมอบหมาย
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย (ถามี)
3. เอกสารการทะเบียนราษฎรที่ตองการแกไขเปลี่ยนแปลง
4. เอกสารราชการที่ใชเปนหลักฐานอางอิงในการขอแกไขรายการ
8. การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรและรายการจากฐานขอมูล
สถานที่ยื่นคํารอง
1. กรณีขอคัดและรับรองจากเอกสารตนฉบับ ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียนที่จัดทําเอกสารทะเบียนราษฎร
2. กรณีขอคัดและรับรองรายการจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียนแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. กรณีเจาของรายการมาดําเนินการดวยตนเอง
- บัตรประจําตัวของผูยื่นคํารอง
2. กรณีผูมีสวนไดเสียขอคัดรายการของบุคคลอื่น
- บัตรประจําตัวของผูยื่นคํารอง
- เอกสารหลักฐานที่แสดงวาเปนผูมีสวนไดเสียพรอมสําเนา
3. กรณีเจาของรายการหรือผูมีสวนไดเสียมอบใหผูอื่นมาดําเนินการแทน
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
- หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป)
4. กรณีทนายความ
- บัตรประจําตัวทนายความ
- หลักฐานการเปนผูมีสวนไดเสีย
- หากไมสามารถแสดงหลักฐานการเปนผูมีสวนไดเสียไดใหบันทึกปากคําทนายความตามแบบพิมพ ป.ค. 14
-----------------------------

-8การใหบริการงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน
คุณสมบัติของผูขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุตั้งแต 7 ปบริบูรณขึ้นไป
3. มีชื่อในทะเบียนบาน
สถานที่ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอ หรือสํานักงานเทศบาลแหงใดก็ได
1. การขอมีบัตร
1.1 การขอมีบัตรเปนครั้งแรก
ระยะเวลา
ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันที่อายุครบ 7 ปบริบูรณ หากเกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 100 บาท
หลักฐาน
1. หลักฐานสูติบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการออกใหที่มีรูปถาย เชน ใบสุทธิ หนังสือเดินทาง เปนตน
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถามี)
3. กรณีที่ไมมีหลักฐานตามขอ 1 ใหนําเจาบานหรือบุคคลที่นาเชื่อถือมาใหการรับรอง
4. กรณีขอมีบัตรเปนครั้งแรกโดยมีบิดาและมารดาเปนบุคคลตางดาว ใชหลักฐานใบสําคัญประจําตัว
คนตางดาวของบิดามารดา หากถึงแกกรรมใหนําใบมรณบัตรของผูที่ถึงแกความตายไปแสดง
1.2 การขอมีบัตรกรณีเปนบุคคลไดรับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบานหรือแจงเกิดเกินกําหนด
ระยะเวลา
ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันที่เพิ่มชื่อในทะเบียนบาน หากเกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 100 บาท
หลักฐาน
1. กรณีเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน ใชหลักฐานการเพิ่มชื่อหรือเอกสารที่ทางราชการออกให
2. กรณีแจงเกิดเกินกําหนดใชสูติบัตร
3. เจาบานหรือบุคคลผูนาเชื่อถือรับรอง
1.3 การขอมีบัตรกรณีเปนบุคคลไดรับการยกเวนหรือบุคคลซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบป
หลักฐาน
1. หลักฐานที่แสดงวาเปนบุคคลซึ่งไดรับการยกเวนไมตองมีบัตร เชน หนังสือสุทธิของพระ หรือหนังสือ
เดินทางกรณีเปนผูที่อยูระหวางศึกษาที่ตางประเทศ
2. กรณีไมมีหลักฐานแสดงการเปนผูไดรับการยกเวนไมตองมีบัตร
- หลักฐานอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให (ถามี)
- เจาบานหรือบุคคลผูนาเชื่อถือรับรอง
1.4 การขอมีบัตรกรณีเปนบุคคลซึ่งพนสภาพไดรับการยกเวน
ระยะเวลา
ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันที่พนสภาพไดรับการยกเวน หากเกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 100 บาท
หลักฐาน
- หลักฐานที่แสดงวาพนจากสภาพไดรับการยกเวนไมตองมีบัตร เชน หนังสือเดินทางและเอกสารที่แสดง
วาเปนผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ หรือหนังสือสําคัญของเรือนจําหรือทัณฑสถาน
1.5 การขอมีบัตรกรณีเปนบุคคลซึ่งไดสัญชาติไทย หรือไดรับอนุมัติใหมีสัญชาติไทย หรือไดกลับคืน
สัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ หรือตามคําพิพากษาอันถึงที่สุดของศาล

-91.5.1 การไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติเปนไทยหรือไดกลับคืนสัญชาติไทย
ระยะเวลา
ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับสัญชาติไทย หากเกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 100 บาท
หลักฐาน
- หนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเปนไทยหรือหนังสือสําคัญแสดงการไดกลับคืนสัญชาติไทย แลวแตกรณี
1.5.2 การไดสัญชาติไทยกรณีอื่น ๆ นอกจากการแปลงสัญชาติเปนไทยหรือไดกลับคืนสัญชาติไทย
ระยะเวลา
ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับสัญชาติไทย หากเกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 100 บาท
หลักฐาน
1. กรณีขอมีบัตรเปนครั้งแรกโดยมีบิดาและมารดาเปนบุคคลตางดาว ใชหลักฐานใบสําคัญประจําตัว
คนตางดาวของบิดามารดา หากถึงแกกรรมใหนํามรณบัตรของผูที่ถึงแกกรรมไปแสดง
2. หลักฐานอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให (ถามี)
3. เจาบานหรือบุคคลผูนาเชื่อถือรับรอง
2. การขอมีบัตรใหม
2.1 การขอมีบัตรใหมกรณีบัตรเดิมหมดอายุ
ระยะเวลา
ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันที่บัตรเดิมหมดอายุ หากเกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 100 บาท
หลักฐาน
- บัตรเดิมที่หมดอายุ
2.2 การขอมีบัตรใหมกรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทําลาย
ระยะเวลา
ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันที่บัตรหายหรือถูกทําลาย หากเกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 100 บาท
หลักฐาน
1. หลักฐานที่ทางราชการออกใหที่มีรูปถาย เชน ใบอนุญาตขับรถ วุฒิการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง เปนตน
2. กรณีที่ไมมีหลักฐานตามขอ 1. ใหนําเจาบานหรือบุคคลผูนาเชื่อถือมาใหการรับรอง
คาธรรมเนียม 20 บาท
3. การขอเปลี่ยนบัตร
3.1 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรเดิมชํารุดในสาระสําคัญ
ระยะเวลา
ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันที่บัตรเดิมชํารุดในสาระสําคัญ หากเกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 100 บาท
หลักฐาน
- บัตรเดิมที่ชํารุด
คาธรรมเนียม 20 บาท
3.2 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
ระยะเวลา
ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันทีแ่ กไขรายการในทะเบียนบาน หากเกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 100 บาท
หลักฐาน
1. บัตรเดิม
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล แลวแตกรณี
คาธรรมเนียม 20 บาท

- 10 3.3 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนที่อยูใหมตามหลักฐานทะเบียนบานและบัตรเดิมยังไมหมดอายุ
หลักฐาน
- บัตรเดิม
คาธรรมเนียม 20 บาท
4. การขอมีบัตรใหมหรือเปลี่ยนบัตรกรณีอื่นๆ เชน การเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนคํานําหนานาม
หลักฐาน
- บัตรเดิม
- หลักฐานแสดงการเปลี่ยนคํานําหนานาม เชน ทะเบียนสมรส ฯลฯ
การขอมีบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน
คุณสมบัติ
1. อายุตั้งแต 5 ปบริบูรณ
2. มีชื่อในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ
ระยะเวลา
ยื่นคําขอภายใน 60 วัน นับแตวันที่อายุครบ 5 ปบริบูรณ หรือเพิ่มชื่อในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ
หรือบัตรเดิมหมดอายุ สูญหาย ถูกทําลาย ชํารุด หรือวันที่มีการแกไขรายการชื่อตัว-ชื่อสกุล วันเดือนปเกิด
ในเอกสารทะเบียนราษฎร หากเกินกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท
สถานที่ยื่นคําขอ
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอ หรือสํานักงานเทศบาลที่ผูนั้นมีชื่ออยูในทะเบียนบานหรือ
ทะเบียนประวัติ
หลักฐาน
1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานหรือทะเบียนประวัติ
2. บัตรเดิม (กรณีบัตรหมดอายุ ชํารุด หรือขอเปลี่ยนบัตร)
3. เอกสารราชการอื่น เชน ใบสําคัญถิ่นที่อยู ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ใบตอบรับการสํารวจ
เพื่อจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน
คาธรรมเนียม 60 บาท ยกเวนการทําบัตรครั้งแรก สําหรับผูที่มีอายุต่ํากวา 15 ป
การตรวจ คัดและรับรองสําเนารายการเกี่ยวกับบัตร
สถานที่ยื่นคํารอง
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอ หรือสํานักงานเทศบาลแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. กรณีเจาของบัตรดําเนินการดวยตนเอง
- บัตรประจําตัวของผูยื่นคํารอง
2. กรณีเจาของบัตรมอบอํานาจใหผูอื่นมาดําเนินการ
- บัตรประจําตัวผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
- หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป)
3. กรณีผูมีสวนไดเสียขอคัดรายการบัตรของบุคคลอื่น
- บัตรประจําตัวของผูยื่นคําขอ
- เอกสารหลักฐานที่แสดงไดวาเปนผูมีสวนไดเสียกับรายการบัตรที่จะขอตรวจ คัดและรับรอง
คาธรรมเนียม ฉบับละ 10 บาท
--------------------------

- 11การใหบริการงานทะเบียนครอบครัว
1. การจดทะเบียนสมรส
คุณสมบัติ
1. ชายหญิงมีอายุไมต่ํากวา 17 ปบริบูรณ
2. ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือไรความสามารถ
3. ไมเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา ไมเปนพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดา
4. ผูรับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไมได
5. ไมเปนคูสมรสกับบุคคลอื่น
6. หญิงหมายจะสมรสใหมไดก็ตอเมื่อการสมรสครั้งกอนสิ้นสุดไปแลวเปนเวลาไมนอยกวา 310 วัน เวนแต
6.1 คลอดบุตรแลวในระหวางนั้น
6.2 สมรสกับคูสมรสเดิม
6.3 มีใบรับรองแพทยวาไมไดตั้งครรภ
6.4 ศาลมีคําสั่งใหสมรสได
สถานที่ยื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูรอง
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. กรณีผรู องยังไมบรรลุนิติภาวะ (20 ปบริบูรณ) บิดา มารดา ผูใชอํานาจปกครอง ตองใหความยินยอม
ดวยตนเอง หากไมสามารถมาดวยตนเองไดใหใชหนังสือใหความยินยอม
4. หลักฐานการหยา (กรณีผูรองเคยจดทะเบียนสมรสมากอน) หรือหลักฐานการตาย (กรณีคสู มรสตาย)
5. คําพิพากษาหรือคําสั่งศาลที่ใหจดทะเบียน (กรณีมีคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล)
6. พยานอยางนอย 2 คน
2. การจดทะเบียนการหยา
สถานที่ยื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูรอง
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. หลักฐานการสมรส
4. หนังสือสัญญาหยาหรือขอตกลงการหยาที่มีพยานลงลายมือชื่ออยางนอย 2 คน
5. คําพิพากษาถึงที่สุดและคํารับรองวาถูกตอง (กรณีจดทะเบียนการหยาตามคําพิพากษาศาล)
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถามี)
7. พยานอยางนอย 2 คน
3. การจดทะเบียนรับรองบุตร
สถานที่ยื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอแหงใดก็ได

- 12 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 และตองมีอายุมากกวาผูจะเปนบุตรบุญธรรม
อยางนอย 15 ป
2. ผูจะเปนบุตรบุญธรรมทีม่ ีอายุไมต่ํากวา 15 ป ผูนั้นตองใหความยินยอมดวย
3. กรณีผูจะเปนบุตรบุญธรรมเปนผูเยาวตองไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา ผูใชอํานาจปกครอง
4. ผูจะขอรับบุตรบุญธรรมและผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมที่มีคูสมรสตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสดวย
5. กรณีผูจะเปนบุตรบุญธรรมเปนผูเยาวตองไดรับอนุมัติใหจดทะเบียนจากคณะกรรมการรับเด็กเปน
บุตรบุญธรรมกอน
สถานที่ยื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูรอง
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. หนังสืออนุมัติใหรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมจากคณะกรรมการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม กรณีผูจะเปน
บุตรบุญธรรมเปนผูเยาว (ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือชาวตางประเทศที่มีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย
ยื่นเรื่องราว ณ ศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สวนตางจังหวัด
ยื่นเรื่องราวที่ที่วาการอําเภอ หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด)
4. กรณีบุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรมมีคูสมรส คูสมรสตองใหความยินยอม หากไมสามารถมาให
ความยินยอมดวยตนเองใหใชหนังสือใหความยินยอม
5. คําพิพากษาหรือคําสั่งศาล (กรณีมีคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล)
6. พยานอยางนอย 2 คน
5. การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม
สถานที่ยื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูรอง
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
4. กรณีบุตรบุญธรรมเปนผูเยาวตองไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา ผูใชอํานาจปกครอง
5. คําพิพากษาหรือคําสั่งศาล (กรณีมีคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล)
6. พยานอยางนอย ๒ คน

- 13 6. การบันทึกฐานะแหงครอบครัว
คุณสมบัติ
ฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายมีสัญชาติไทยและไดมีการจดทะเบียนครอบครัวตามกฎหมายตางประเทศ
สถานทีย่ ื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูรอง
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนครอบครัว เชน สมรส หยา รับบุตรบุญธรรม ฯลฯ หรือเอกสารอันเปน
หลักฐานแหงการนั้นที่ทําขึ้นในตางประเทศ ซึ่งไดรับการแปลเปนภาษาไทยและรับรองจากกระทรวง
การตางประเทศ หรือสถานทูตสถานกงสุลของไทย หรือสถานทูตสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ แลว
๔. พยานอยางนอย ๒ คน
7. การตรวจ คัดและรับรองสําเนาทะเบียนครอบครัว และการรับรองรายการจากฐานขอมูลทะเบียนครอบครัว
สถานที่ยื่นคํารอง
1. กรณีขอคัดและรับรองจากเอกสารตนฉบับ ยื่นคํารอง ณ สํานักทะเบียนที่จัดทําเอกสาร
2. กรณีขอคัดและรับรองรายการจากฐานขอมูล ยื่นคํารอง ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของเจาของรายการหรือผูมีสวนไดเสีย
2. หลักฐานการแสดงความเปนผูมีสวนไดเสีย
3. กรณีมอบใหผอู ื่นมาดําเนินการแทน
- บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
- หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป)
8. การออกหนังสือรับรองการใชคํานําหนานามหญิง ภายหลังการจดทะเบียนสมรสหรือสิ้นสุดการสมรส
หรือการบันทึกฐานะแหงครอบครัว
สถานที่ยื่นคํารอง
ยื่นคํารอง ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูรอง
2. หลักฐานการสมรส หรือการสิ้นสุดการสมรส หรือการบันทึกฐานะแหงครอบครัว
--------------------------------

- 14 การใหบริการงานทะเบียนชื่อบุคคล
1. การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง
หลักเกณฑ
1. ตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินีหรือราชทินนาม
2. ตองไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย
3. ตองไมมีเจตนาทุจริต
4. ผูที่ไดรับหรือเคยไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์ แตไดออกจากบรรดาศักดิ์นั้นโดยมิไดถูกถอดถอน
สามารถใชราชทินนามตามบรรดาศักดิ์นั้นเปนชื่อตัว หรือชื่อรองก็ได
5. ชื่อรองที่จะขอตั้งตองไมพองกับชื่อสกุลของบุคคลอื่น ยกเวนการใชชื่อสกุลของคูสมรสเปนชื่อรอง
แตตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสที่ใชชื่อสกุลนั้นอยู
6. กรณีบุตรที่ชอบดวยกฎหมายมีสิทธิใชชื่อสกุลเดิมของมารดาหรือบิดาเปนชื่อรองได
สถานที่ยื่นคําขอ
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอที่ผูยื่นคําขอมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูยื่นคําขอ
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
3. เอกสารอื่น (ถามี) เชน สูติบัตร ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ทะเบียนการหยาซึ่งระบุอํานาจการปกครองบุตรฯ
คาธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท กรณีตั้งชื่อรองครั้งแรกไมเสียคาธรรมเนียม
2. การออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนตางดาว เพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติ
หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย
หลักเกณฑ
1. ตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินีหรือราชทินนาม
2. ตองไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย
สถานที่ยื่นคําขอ
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอที่ผูยื่นคําขอมีชื่ออยูตามหลักฐานที่ทางราชการกําหนด
หลักฐาน
1. ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให
2. หลักฐานคําขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยและเหตุผล
3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ถามี)
3. การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม
หลักเกณฑ
1. ตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
2. ตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับราชทินนาม เวนแตราชทินนามของตน ของบุพการีหรือของผูสืบสันดาน
3. ตองไมซ้ํากับชื่อสกุลที่ไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริยหรือชื่อสกุลที่ไดจดทะเบียนไวแลว หรือชื่อสกุล
ในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคลและฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร
4. ตองไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย
5. มีพยัญชนะไมเกินสิบพยัญชนะ เวนแตกรณีใชราชทินนามเปนชื่อสกุล
6. ผูที่ไมไดรับพระราชทานชื่อสกุล หามใชคําวา “ณ” นําหนาชื่อสกุล
7. หามเอานามพระมหานคร และศัพทที่ใชเปนพระบรมนามาภิไธยมาใชเปนนามสกุล
8. หามเพิ่มเครื่องหมายนามสกุล เวนแตเปนราชตระกูล

- 15 สถานที่ยื่นคําขอ
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอที่ผูยื่นคําขอมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูยื่นคําขอ
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
คาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท
4. การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนตางดาว เพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติ
หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย
หลักเกณฑ
1. ตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
2. ตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับราชทินนาม เวนแตราชทินนามของตน ของบุพการีหรือของผูสืบสันดาน
3. ตองไมซ้ํากับชื่อสกุลที่ไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริยหรือชื่อสกุลที่ไดจดทะเบียนไวแลว หรือชื่อสกุล
ในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคลและฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร
4. ตองไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย
5. มีพยัญชนะไมเกินสิบพยัญชนะ เวนแตกรณีใชราชทินนามเปนชื่อสกุล
6. ผูที่ไมไดรับพระราชทานชื่อสกุล หามใชคําวา “ณ” นําหนาชื่อสกุล
7. หามเอานามพระมหานครและศัพทที่ใชเปนพระบรมนามาภิไธยมาใชเปนนามสกุล
8. หามเพิ่มเครื่องหมายนามสกุล เวนแตเปนราชตระกูล
สถานที่ยื่นคําขอ
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอที่ผูยื่นคําขอมีชื่ออยูตามหลักฐานที่ทางราชการกําหนด
หลักฐาน
1. ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให
2. หลักฐานคําขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยและเหตุผล
3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ถามี)
5. การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการรวมใชชื่อสกุล
หลักเกณฑ
ผูจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลจะอนุญาตใหผูมีสัญชาติไทยผูใดรวมใชชื่อสกุลของตนเองก็ได กรณีผูจดทะเบียน
ตั้งชื่อสกุลเสียชีวิตแลว หรือศาลมีคําสั่งถึงที่สุดวาเปนผูสาบสูญ ผูสืบสันดานของผูจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล
ในลําดับใกลชิดที่สุดซึ่งยังมีชีวิตอยูและใชชื่อสกุลนั้นมีสิทธิอนุญาตใหผูมีสัญชาติไทยรวมใชชื่อสกุลได
ขั้นตอนที่ 1 เจาของชื่อสกุลหรือผูมีสิทธิอนุญาตใหรวมใชชื่อสกุล
สถานที่ยื่นคําขอ
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอที่ผูยื่นคําขอ (เจาของชื่อสกุลหรือผูมีสิทธิอนุญาตใหรวมใช
ชื่อสกุล) มีชื่ออยูในทะเบียนบาน เพื่อใหออกหนังสืออนุญาตใหรวมใชชื่อสกุล
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูยื่นคําขอ
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
3. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ ช. 2 กรณีเปนเจาของชื่อสกุล หรือหนังสือรับรอง
การเปนผูมีสิทธิอนุญาตใหผูอื่นรวมใชชื่อสกุลตามแบบ ช. 7 กรณีเปนผูมีสิทธิอนุญาตใหรวมใชชื่อสกุล

- 16 ขั้นตอนที่ 2 ผูขอรวมใชชื่อสกุล
สถานที่ยื่นคําขอ
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอที่ผูยื่นคําขอ (ผูรวมใชชื่อสกุล) มีชื่ออยูในทะเบียนบาน
เพื่อขอรวมใชชื่อสกุล
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูยื่นคําขอ
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
3. หนังสืออนุญาตใหรวมใชชื่อสกุลตามแบบ ช. 6
คาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท
6. การออกหนังสือรับรองเปนผูมีสิทธิอนุญาตใหผูอื่นรวมใชชื่อสกุล
สถานที่ยื่นคําขอ
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอที่ผูยื่นคําขอมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูยื่นคําขอ (ผูสืบสันดานของผูจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลในลําดับที่ใกลชิดที่สุดซึ่งยังมีชีวิตอยู
และใชชื่อสกุลนั้น)
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
3. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ ช. 2 ของเจาของชื่อสกุล
4. หลักฐานทางราชการที่สามารถพิสูจนไดวาเปนผูมีสิทธิอนุญาตใหผูอื่นรวมใชชื่อสกุลได เชน สูติบัตร
ทะเบียนสมรส ทะเบียนรับรองบุตร คําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนบุตรฯ
7. การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส การสิ้นสุดการสมรส และเหตุอื่น ๆ
สถานที่ยื่นคําขอ
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอที่ผูยื่นคําขอมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูยื่นคําขอ
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
3. บันทึกขอตกลงการใชชื่อสกุลกรณีคูสมรสประสงคจะใชชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่ง หรือหลักฐานการสิ้นสุด
การสมรส หรือหลักฐานที่เกี่ยวของ เชน สําเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม สําเนาทะเบียนรับรองบุตร ฯลฯ
คาธรรมเนียม
1. การเปลี่ยนชื่อสกุลครั้งแรกเมื่อจดทะเบียนสมรส ไมเสียคาธรรมเนียม
2. การเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะการสมรสสิ้นสุด ไมเสียคาธรรมเนียม
3. การปลี่ยนชื่อสกุลภายหลังการจดทะเบียนสมรสครั้งตอ ๆ ไป ฉบับละ 50 บาท
4. การเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะเหตุอื่น ๆ ฉบับละ 100 บาท
8. การขอใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง (ช. 3)
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (ช. 2) หนังสือสําคัญแสดงการรวมใชชื่อสกุล (ช. 4)
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลีย่ นชื่อสกุล (ช. 5) กรณีชํารุดในสาระสําคัญหรือสูญหาย
สถานที่ยื่นคําขอ
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอที่ผูยื่นคําขอมีชื่ออยูในทะเบียนบาน

- 17 หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูยื่นคําขอ
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
3. หลักฐานการแจงความเอกสารสูญหาย กรณีหนังสือสําคัญสูญหาย
4. หนังสือสําคัญที่ชํารุด กรณีหนังสือสําคัญชํารุด
คาธรรมเนียม ฉบับละ 25 บาท
9. การคัดและรับรองสําเนารายการในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคล
สถานที่ยื่นคําขอ
ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอแหงใดก็ได
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวของผูยื่นคําขอ
2. หลักฐานการเปนผูมีสวนไดเสียกับรายการที่จะขอคัดและรับรอง
3. หนังสือมอบหมาย (กรณีมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน)
คาธรรมเนียม ฉบับละ 10 บาท
----------------------------

