ฝ่ ายทะเบียน
มีอานาจหน ้าทีเ่ กีย
่ วกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชน
ั ชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได ้แก่ ทะเบียนครอบครัว
ทะเบียนแรงงานต่างด ้าว สญ
ื่ บุคคล) การควบคุม ดูแลศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop
ทะเบียนชอ
Service) (เดิม) ซงึ่ ปั จจุบน
ั สานักงานเขตคลองเตยเป็ น 1 ใน 8 เขตนาร่อง
ื่ ผู ้
ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) การจัดทาบัญชรี ายชอ
ิ ธิเลือกตัง้ และการพิจารณากาหนดหน่วยเลือกตัง้ การดาเนินการให ้เป็ นไป
มีสท
ตามกฎหมายทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ และหน ้าทีอ
่ น
ื่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องหรือได ้รับ
มอบหมาย
งานทะเบียนทวไป
่ั
การจดทะเบียนสมรส
1. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ ้าน ของคูส
่ มรส
2. หากผู ้ร ้องจดทะเบียนสมรสมาก่อน ต ้องแสดงหลักฐานการหย่า หรือหลักฐาน
การตายของคูส
่ มรสเดิม
3. คาพิพากษาหรือคาสงั่ ของศาล (กรณีศาลสงั่ ให ้จดทะเบียนสมรส)
ื เดินทาง และหนังสอ
ื รับรองสถานภาพการสมรสจากสถานทูตพร ้อมคา
4. หนังสอ
แปลเป็ นไทย (กรณีคส
ู่ มรสเป็ นคนต่างด ้าว)
5. คูส
่ มรสทีย
่ ังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ ต ้องนาบิดาและมารดา หรือผู ้ปกครองโดยชอบ
ธรรมมาให ้ความยินยอมด ้วย
6. พยานบุคคลพร ้อมบัตรประจาตัวประชาชน 2 คน
การจดทะเบียนหย่า
1. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ ้าน ของคูห
่ ย่า
2. ใบสาคัญการสมรสหรือสาเนาทะเบียนสมรส
ื สญ
ั ญาหย่า (กรณีจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอม)
3. หนังสอ
4. สาเนาคาพิพากษาถึงทีส
่ ด
ุ และคารับรองว่าถูกต ้อง (กรณีจดทะเบียนหย่าตาม
คาพิพากษาศาล
5. พยานบุคคลพร ้อมบัตรประจาตัวประชาชน 2 คน
ื่ ตัว ชอ
ื่ รอง และการจดทะเบียนชอ
ื่ สกุล ผู ้ร ้องจะต ้องยืน
การเปลีย
่ นชอ
่ คาร ้องต่อ
ื่ อยูใ่ นทะเบียนบ ้าน
นายทะเบียนท ้องที่ ณ แห่งทีผ
่ ู ้ร ้องมีชอ
1. สาเนาทะเบียนบ ้านฉบับเจ ้าบ ้านของผู ้ร ้อง
2. บัตรประจาตัวประชาชนของผู ้ร ้อง
3. ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด ้าว (กรณีผู ้ร ้องเป็ นคนต่างด ้าว) และหลักฐานคาขอ
ั ชาติ หรือขอกลับคืนสญ
ั ชาติไทย
แปลงสญ

งานทะเบียนราษฎร
การแจ ้งการเกิด กรณีเกิดในโรงพยาบาล ให ้เจ ้าหน ้าทีข
่ องสถานพยาบาล แจ ้ง
การเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันทีเ่ ด็กเกิดทีง่ านทะเบียนราษฎรของสานักงานเขต
แห่งท ้องทีท
่ ส
ี่ ถานพยาบาลตัง้ อยู่
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู ้แจ ้งการเกิด
ื รับรองการเกิด (ทร.1/1) ทีส
2. หนังสอ
่ ถานพยาบาลออกให ้
3. ทะเบียนบ ้านฉบับเจ ้าบ ้าน หรือทะเบียนบ ้านบิดามารดา
การแจ ้งการตาย กรณีมค
ี นตายในสถานพยาบาล ให ้เจ ้าบ ้านของสถานพยาบาล
หรือบุคคลทีเ่ จ ้าบ ้านมอบหมายแจ ้งการตายภายใน 24 ชวั่ โมง นับแต่เวลาตาย
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู ้แจ ้งการตายหรือผู ้ทีไ่ ด ้รับมอบหมาย
2. บัตรประจาตัวประชาชนของคนตาย (ถ ้ามี)
ื รับรองการตาย (ท.ร.4/1) ทีส
3. หนังสอ
่ ถานพยาบาลออกให ้
ื่ (ถ ้ามี)
4. สาเนาทะเบียนบ ้าน (ฉบับเจ ้าบ ้าน) ทีค
่ นตายมีชอ
การแจ ้งย ้ายทีอ
่ ยู่


1.
2.
3.
4.

บัตรประจาตัวประชาชนของเจ ้าบ ้านและสาเนาถูกต ้อง
ื มอบหมายของเจ ้าบ ้าน (กรณีไม่มาด ้วยตนเอง) พร ้อมบัตรตัวจริงเจ ้าบ ้าน
หนังสอ
บัตรประจาตัวประชาชนของผู ้แจ ้งในฐานะผู ้รับมอบหมายและสาเนาถูกต ้อง
ื่ อยู่
สาเนาทะเบียนบ ้าน (ฉบับเจ ้าบ ้าน) ทีค
่ นย ้ายออกมีชอ


1.
2.
3.
4.
5.

การแจ ้งย ้ายออก ให ้เจ ้าบ ้านของบ ้านทีม
่ ค
ี นย ้ายออก แจ ้งการย ้ายออก
ภายใน 15 วัน นับแต่วันทีค
่ นย ้ายออกจากบ ้าน

การแจ ้งย ้ายเข ้า ให ้เจ ้าบ ้านของบ ้านทีม
่ ค
ี นย ้ายเข ้า แจ ้งการย ้ายเข ้าภายใน
15 วัน นับแต่วันทีผ
่ ู ้นัน
้ เข ้าอยูใ่ นบ ้าน

บัตรประจาตัวประชาชนของเจ ้าบ ้านและสาเนาถูกต ้อง
ื มอบหมายของเจ ้าบ ้าน (กรณีไม่มาด ้วยตนเอง) พร ้อมบัตรตัวจริงเจ ้าบ ้าน
หนังสอ
ใบแจ ้งการย ้ายทีอ
่ ยู่ (ท.ร.6) ตอน 1 และตอน 2
ื่ เข ้าไปอยู่
สาเนาทะเบียนบ ้าน (ฉบับเจ ้าบ ้าน) ทีจ
่ ะย ้ายชอ
ื มอบหมายของเจ ้าบ ้าน (กรณีไม่มาด ้วยตนเอง)
หนังสอ

การแจ ้งย ้ายทีอ
่ ยูป
่ ลายทาง ยืน
่ เอกสารหลักฐานทีง่ านทะเบียนราษฎรของสานัก
ทะเบียนท ้องทีท
่ จ
ี่ ะย ้ายเข ้าแห่งเดียว โดยไม่ต ้องกลับไปแจ ้งการย ้ายออก ณ
สานักทะเบียนทีบ
่ ้านเดิมตัง้ อยู่
1. บัตรประจาตัวประชาชนของเจ ้าบ ้านทีจ
่ ะย ้ายเข ้า และบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู ้แจ ้งย ้าย
ื แสดงความยินยอมให ้ย ้ายเข ้าจากเจ ้าบ ้าน (กรณีเจ ้าบ ้านไม่มาด ้วยตนเอง)
2. หนังสอ
3. สาเนาทะเบียนบ ้าน (ฉบับเจ ้าบ ้าน) ทีย
่ ้ายเข ้าไปอยูใ่ หม่

งานทะเบียนบ ัตรประจาต ัวประชาชน
การทาบัตรประจาตัวประชาชนครัง้ แรก
หลักฐานทีต
่ ้องนามาแสดง
1. สาเนาทะเบียนบ ้าน ฉบับเจ ้าบ ้าน
่ ใบสาคัญสุทธิ สาเนา
2. สูตบ
ิ ต
ั ร หรือหลักฐานอืน
่ ทีท
่ างราชการออกให ้ เชน
ื เดินทาง เป็ นต ้น ทีแ
ทะเบียนนักเรียน ประกาศนียบัตร หนังสอ
่ สดงได ้ว่าเป็ นบุคคล
ื่ ในทะเบียนบ ้าน
เดียวกับผู ้มีชอ
ื่ ถือมาให ้การ
3. หากไม่มเี อกสารตามข ้อ 2 ให ้นาเจ ้าบ ้าน หรือบุคคลผู ้น่าเชอ
รับรอง
4. กรณีบด
ิ ามารดาเป็ นคนต่างด ้าว ให ้นาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด ้าวของบิดา
มารดามาแสดงด ้วย หรือนาใบมรณบัตรของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ทีถ
่ งึ แก่กรรมไปแสดง
5. การขอมีบต
ั รครัง้ แรกเมือ
่ อายุมาก หรือมีอายุเกิน 20 ปี หากไม่สามารถแสดง
ื่ ถือ
หลักฐานทีก
่ าหนดตาม ข ้อ 1 , 2 และ 4 ให ้นาเจ ้าบ ้านและพยานบุคคลผู ้น่าเชอ
ไปพบเจ ้าหน ้าทีเ่ พือ
่ สอบสวนและให ้การรับรอง
กรณีบต
ั รเดิมหมดอายุ
เมือ
่ บัตรเดิมหมดอายุ ให ้นาบัตรใบเดิมมาทาบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
ี ค่าปรับ และผู ้ถือบัตรสามารถขอทา
บัตรเดิมหมดอายุ หากพ ้นกาหนดจะต ้องเสย
บัตรใหม่กอ
่ นวันทีบ
่ ต
ั รเดิมหมดอายุกไ็ ด ้ โดยให ้ยืน
่ คาขอภายใน 60 วัน ก่อนวันที่
บัตรเดิมหมดอายุ
กรณีบต
ั รหายหรือถูกทาลาย
1. สาเนาทะเบียนบ ้าน ฉบับเจ ้าบ ้าน
่ ใบอนุญาตขับ
2. เอกสารทีม
่ รี ป
ู ถ่ายของผู ้ขอมีบต
ั รใหม่ทท
ี่ างราชการออกให ้ เชน
ื เดินทาง เป็ นต ้น
ขี่ ใบสุทธิ บัตรประกันสงั คม หรือหนังสอ
ื่ ถือมาให ้การรับรอง
3. หากไม่มเี อกสารตามข ้อ 2 ให ้นาเจ ้าบ ้านหรือบุคคลผู ้น่าเชอ
ื่ ตัว หรือชอ
ื่ สกุลแล ้วต ้องเปลีย
กรณีเปลีย
่ นชอ
่ นบัตร
1. สาเนาทะเบียนบ ้าน ฉบับเจ ้าบ ้าน
2. บัตรประจาตัวประชาชนเดิมทีต
่ ้องการเปลีย
่ น
ื่ ตัว หรือชอ
ื่ สกุลแล ้วแต่กรณี
3. หลักฐานการเปลีย
่ นชอ

กรณีบต
ั รเดิมชารุดในสาระสาคัญ
1. สาเนาทะเบียนบ ้าน ฉบับเจ ้าบ ้าน
2. บัตรประจาตัวประชาชนเดิมทีช
่ ารุด
่ ใบอนุญาตขับขี่
3. เอกสารทีม
่ รี ป
ู ถ่ายของผู ้ขอมีบต
ั รใหม่ทท
ี่ างราชการออกให ้ เชน
ื เดินทาง เป็ นต ้น
ใบสุทธิ หรือหนังสอ
ื่ ถือมาให ้การรับรอง
4. หากไม่มเี อกสารตามข ้อ 3 ให ้นาเจ ้าบ ้านหรือบุคคลผู ้น่าเชอ

