
การจดทะเบียนสมรส 
 
การสมรสจะมีผลสมบูรณ์ ตามกฎหมาย คู่สมรสต้องจด
ทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน 
 
คุณสมบัตขิองผู้จดทะเบียนสมรส 
 1. ชาย-หญิง มีอายุไม่ต ่ากว่า 17 ปีบริบูรณ์ 
 2. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือไร้ความสามารถ 
 3. ไม่เป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา ไม่
เป็นพี น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา 
 4. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้ 
 5. ไม่เป็นคู่สมรสกับบุคคลอื น 
 6. หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ได้ก็ต่อเมื อการสมรสครั้ง
ก่อนสิ้นสุดไปแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ 
    - คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น 
    - สมรสกับคู่สมรสเดิม 
    - มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ 
     - ศาลมีค่าสั งให้สมรสได้ 
 
ยื่นค าร้องได้ที่ : ฝ่ายทะเบียน ทุกส่านักทะเบียน 
 
หลักฐาน 
 1. บัตรประจ่าตัวผู้ร้อง 
 2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน 
 3. กรณีผู้ร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะ (20 ปีบริบูรณ์) บิดา 
มารดา ผู้ใช้อ่านาจปกครองต้องให้ความยินยอมด้วยตนเอง 
หากไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ให้ใช้หนังสือให้ความยินยอม 
 4. กรณีผู้ร้องเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน ให้ใช้
หลักฐานการหย่า เช่น ใบหย่า 

 5. กรณีคู่สมรสตาย ให้ใช้หลักฐานการตาย เช่น  
มรณบัตร 
 6. กรณีมีค่าพิพากษาหรือค่าสั งศาล ต้องใช้ค่าพิพากษา
หรือค่าสั งศาลที ให้จดทะเบียน 
 7. พยานอย่างน้อย 2 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจดทะเบียนหย่า 
 
ยื่นค าร้องได้ที่ : ฝ่ายทะเบียน ทุกส่านักทะเบียน 
 
หลักฐาน  
 1. บัตรประจ่าตัวของผู้ร้อง 
 2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน 
 3. หลักฐานการสมรส 
 4. หนังสือสัญญาหย่า หรือข้อตกลงการหย่าที มีพยาน
ลงลายมือชื ออย่างน้อย 2 คน 
 5. กรณีจดทะเบียนการหย่าตามค่าพิพากษาศาล ต้อง
ใช้ค่าพิพากษาถึงที สุดและค่ารับรองว่าถูกต้อง 
 6. หลักฐานการเปลี ยนชื อตัว – ชื อสกุล (ถ้ามี) 
 7. พยานอย่างน้อย 2 คน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



การจดทะเบียนรับรองบุตร 
 
ยื่นค าร้องได้ที่ : ฝ่ายทะเบียน ทุกส่านักทะเบียน 
 
หลักฐาน 
 1. บัตรประจ่าตัวของผู้ร้อง 
 2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร หลักฐานการเปลี ยนชื อ
ตัว – ชื อสกุล (ถ้ามี) 
 3. เด็กและมารดาเด็กมาให้ความยินยอมด้วยตนเองต่อ
หน้านายทะเบียน 
 4. กรณีเด็กและหรือมารดาเด็กไม่ได้มาให้ความยินยอม
ด้วยตนเอง นายทะเบียนจะมีหนังสือสอบถามไปยังเด็กและ
มารดาว่ายินยอมหรือไม่ 
 5. กรณีมีค่าพิพากษาหรือค่าสั งศาล ต้องใช้ค่าพิพากษา
หรือค่าสั งศาลที ให้จดทะเบียน 
 6. พยานอย่างน้อย 2 คน 
 

 
 
 
 
 
 

การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว 
 

ยื่นค าร้องได้ที่ : ฝ่ายทะเบียน ทุกส่านักทะเบียน 
 
หลักฐาน 
 1. บัตรประจ่าตัวของผู้ร้อง 
 2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน 
 3. หนังสือส่าคัญแสดงการจดทะเบียนครอบครัว เช่น 
สมรส หย่า รับบุตรบุญธรรม ฯลฯ หรือเอกสารอันเป็น
หลักฐานแห่งการนั้นที ท่าข้ึนในต่างประเทศ ซึ งได้รับการ
แปลเป็นภาษาไทย และรับรองจากกระทรวงการ
ต่างประเทศ หรือสถานทูตสถานกงสุลของไทย หรือ
สถานทูตสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ แล้ว 
 4. พยานอย่างน้อย 2 คน 
 
ข้อควรทราบ : ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งหรือทั้งสองฝ่ายมีสัญชาติไทย
และได้มีการจดทะเบียนครอบครัวตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

 
 

การออกหนังสือรับรองการใช้ค าน าหน้า
นามหญิง 
 
ยื่นค าร้องได้ที่ : ฝ่ายทะเบียน ทุกส่านักทะเบียน 
 
หลักฐาน 
 1. บัตรประจ่าตัวของผู้ร้อง 
 2. หลักฐานการสมรส หรือการสิ้นสุดการสมรส หรือ
การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
 
คุณสมบัติของผู้จดทะเบียน 
 1. ผู้จะขอรับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 25 ปี 
และต้องมีอายุมากกว่าผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 
ปี 
 2. ผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมที มีอายุไม่ต ่ากว่า 15 ปี ผู้นั้น
ต้องให้ความยินยอมด้วย 
 3. ผู้จะขอรับบุตรบุญธรรมและผู้ที จะเป็นบุตรบุญธรรม
ที มีคู่สมรสต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย 
 4. กรณีผู้ที จะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับ
อนุมัติให้จดทะเบียนจากคณะกรรมการกับเด็กเป็นบุตรบุญ
ธรรมก่อน 
 
ยื่นค าร้องได้ที่ : ฝ่ายทะเบียน ทุกส่านักทะเบียน 
 
หลักฐาน 
 1. บัตรประจ่าตัวของผู้ร้อง 
 2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน 
 3. กรณีบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ ต้องใช้หนังสืออนุมัติ
ให้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจากคณะกรรมการรับเด็กเป็น
บุตรบุญธรรม (กรุงเทพมหานครหรือชาวต่างประเทศที มี
ภูมิล่าเนาอยู่ในประเทศไทยยื นเรื องขอหนังสืออนุมัติฯ ได้ที  
ศูนย์อ่านวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ ต่างจังหวัดยื นเรื องได้ที  ที ว่าการอ่าเภอหรือ
ส่านักงานพัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์จังหวัด) 
 4. กรณีบุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรมมีคู่สมรส คู่
สมรสต้องให้ความยินยอม หากไม่สามารถให้ความยินยอม
ด้วยตนเองให้ใช้หนังสือให้ความยินยอม 

 5. กรณีมีการอุทธรณ์ค่าสั งของคณะกรรมการรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรม ต้องใช้ค่าพิพากษาหรือค่าสั งศาล 
 6. พยานอย่างน้อย 2 คน 
 
 
 

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม 
 
ยื่นค าร้องได้ที่ : ฝ่ายทะเบียน ทุกส่านักทะเบียน 
 
หลักฐาน 
 1. บัตรประจ่าตัวของผู้ร้อง 
 2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน 
 3. ส่าเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
 4. กรณีบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ ต้องมีหนังสือรับรองว่า
ได้เข้าสู่กระบวนการเยียวยาจากกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที ให้ความ
ยินยอมในขณะจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
 5. กรณีมีค่าพิพากษาหรือค่าสั งศาล ต้องใช้ค่าพิพากษา
หรือค่าสั งศาล 
 6. พยานอย่างน้อย 2 คน 
 
 
 

 
 

 
 



การตรวจ คัดและรับรองส าเนาทะเบียน
ครอบครัว และการรับรองรายการจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัว 
 
สถานที่ย่ืนค าร้อง 
 -  กรณีขอคัดและรับรองจากเอกสารต้นฉบับ 
ยื่นค าร้องได้ที่ : ส่านักทะเบียนที จัดท่าเอกสาร 
 -  กรณีขอคัดและรับรองรายการจากฐานข้อมูล 
ยื่นค าร้องได้ที่ : ฝ่ายทะเบียน ทุกส่านักทะเบียน 
 
หลักฐาน 
 1. บัตรประจ่าตัวของเจ้าของรายการหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
 2. หลักฐานการแสดงความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
 3. กรณีมอบอ่านาจ 
    - บัตรประจ่าตัวของผู้มอบและผู้รับมอบอ่านาจ 
    - หนังสือมอบอ่านาจ (ติดอากรแสตมป)์ 
 
 

 
 

การเปลี่ยนชื่อตัว    การต้ัง และเปลี่ยน
ชื่อรอง 
 
หลักเกณฑ์ 
 1. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย 
พระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม 
 2. ต้องไม่มีค่าหรือความหมายหยาบคาย 
 3. ต้องไม่มีเจตนาทุจริต 
 4. ผู้ที ได้รับหรือเคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ แต่
ได้ออกจากบรรดาศักดิ์นั้น โดยมิได้ถูกถอดถอน สามารถใช้
ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์นั้นเป็นชื อตัวหรือชื อรองก็ได้ 
 5. ชื อรองที จะขอตั้งต้องไม่พ้องกับชื อสกุลของบุคคลอื น 
ยกเว้นการใช้ชื อสกุลของคู่สมรสเป็นชื อรอง แต่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากคู่สมรสที ใช้ชื อสกุลนั้นอยู่ 
 6. กรณีบุตรที ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิใช้ชื อสกุลเดิม
ของมารดาหรือบิดาเป็นชื อรองได้ 
 
ยื่นค าร้องได้ที่ : ฝ่ายทะเบียน ส่านักทะเบียนที ผู้ยื นค่าขอมี
ชื ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
หลักฐาน 
 1. บัตรประจ่าตัวของผู้ยื นค่าขอ 
 2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน 
 3. เอกสารอื น (ถ้าม)ี เช่น สูติบัตร ทะเบียนรับบุตรบุญ
ธรรม ทะเบียนการหย่า ซึ งระบุอ่านาจการปกครองบุตรฯ 
 
ค่าธรรมเนียม : ฉบับละ 50 บาท ยกเว้นการตั้งชื อรองครั้ง
แรกไม่เสียค่าธรรมเนียม 

การออกหนังสือรับรองการขอเปลี ยนชื อตัว
ของคนต่างด้าว เพื อประกอบการขอแปลง
สัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย 
หลักเกณฑ์ 
 1. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย 
พระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม 
 2. ต้องไม่มีค่าหรือความหมายหยาบคาย 
 
ยื่นค าร้องได้ที่ : ฝ่ายทะเบียน ส่านักงานเขตที ผู้ยื นค่าขอมี
ชื ออยู่ตามหลักฐานที ทางราชการก่าหนด 
 
หลักฐาน 
 1. ใบส่าคัญประจ่าตัวคนต่างด้าว หรือหลักฐานอื นที 
ทางราชการออกให้ 
 2. หลักฐานค่าขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติ
ไทยและเหตุผล 
 3. ส่าเนาทะเบียนบ้าน (ถ้าม)ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจดทะเบียนตั้งชื่อสกลุหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่ 
 
หลักเกณฑ์ 
 1. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย 
พระนามของพระราชินี 
 2. ต้องไม่พร้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม 
เว้นแต่ราชทินนามของตน ของบุพการีหรือของผู้สืบสันดาน 
 3. ต้องไม่ซ้่ากับชื อสกุลที ได้รับพระราชทานจาก
พระมหากษัตริย์หรือชื อสกุลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือชื อ
สกุลในฐานข้อมูลทะเบียนชื อบุคคลและฐานข้อมูลการ
ทะเบียนราษฎร 
 4. ต้องไม่มีค่าหรือความหมายหยาบคาย 
 5. มีพยัญชนะไม่เกินสิบพยัญชนะ เว้นแต่กรณีใช้ราช
ทินนามเป็นชื อสกุล 
 6. ผู้ที ไม่ได้รับพระราชทานชื อสกุล ห้ามใช้ค่าว่า “ณ” 
น่าหน้าชื อสกุล 
 7. ห้ามเอานามพระมหานคร และศัพท์ที ใช้เป็นพระ
บรมนามาภิไธยมาใช้เป็นนามสกุล 
 8. ห้ามเพิ มเครื องหมายนามสกุล เว้นแต่เป็นราช
ตระกูล 
 
ยื่นค าร้องได้ที่ : ฝ่ายทะเบียน ส่านักทะเบียนที ผู้ยื นค่าขอมี
ชื ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
 
หลักฐาน 
 1. บัตรประจ่าตัวของผู้ยื นค่าขอ 
 2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน 
 
ค่าธรรมเนียม : ฉบับละ 100 บาท 
 

การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียน
ชื่อสกุลของคนต่างด้าว เพื่อประกอบการ
ขอแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติ
ไทย 
 
หลักเกณฑ์ 
 1. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย 
พระนามของพระราชินี 
 2. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม เว้น
แต่ราชทินนามของตน ของบุพการี หรือของผู้สืบสันดาน 
 3. ต้องไม่ซ้่ากับชื อสกุลที ได้รับพระราชทานจากมหา
กษัตริย์หรือชื อสกุลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือชื อสกุลใน
ฐานข้อมูลทะเบียนชื อบุคคลและฐานข้อมูลการทะเบียน
ราษฎร 
 4. ต้องไม่มีค่าหรือความหมายหยาบคาย 
 5. มีพยัญชนะไม่เกินสิบพยัญชนะ เว้นแต่กรณีใช้ราช
ทินนามเป็นชื อสกุล 
 6. ผู้ที ไม่ได้รับพระราชทานชื อสกุล ห้ามใช้ค่าว่า “ณ” 
น่าหน้าชื อสกุล 
 7. ห้ามเอานามพระมหานครและศัพท์ที ใช้เป็นพระบรม
นามาภิไธยมาใช้เป็นนามสกุล 
 8. ห้ามเพิ มเครื องหมายนามสกุล เว้นแต่เป็น 
ราชตระกูล 
 
ยื นค่าร้องได้ที  : ส่านักทะเบียนที ผู้ยื นค่าขอมีชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ทางราชการก่าหนด 
 
หลักฐาน 

 1. ใบส่าคัญประจ่าตัวคนต่างด้าวหรือหลักฐานอื นที ทาง
ราชการออกให้ 
 2. หลักฐานค่าขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติ
ไทยและเหตุผล 
 3. ส่าเนาทะเบียนบ้าน (ถ้าม)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุล 
 
หลักเกณฑ์ 
 1. ผู้จดทะเบียนตั้งชื อสกุลจะอนุญาตให้ผู้มีสัญชาติไทย
ผู้ใดร่วมใช้ชื อสกุลของตนเองก็ได้ 
 2. กรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื อสกุลเสียชีวิตแล้ว หรือมี
ค่าสั งศาลถึงที สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ ผู้สืบสันดานของผู้จด
ทะเบียนตั้งชื อสกุลในล่าดับใกล้ชิดที สุดซึ งยังมีชีวิตอยู่และใช้
ชื อสกุลนั้น มีสิทธิอนุญาตให้ผู้มีสัญชาติไทยร่วมใช้ชื อสกุลได้ 
 
ขั้นตอนที  1 เจ้าของชื อสกุลหรือผู้มีสิทธิอนุญาตให้ร่วมใช้
ชื อสกุล 
ยื นค่าร้องได้ที  : ฝ่ายทะเบียน ส่านักทะเบียนที ผู้ยื นค่าขอมี
ชื ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
หลักฐาน 
 1. บัตรประจ่าตัวของผู้ยื นค่าขอ 
 2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน 
 3. กรณีเป็นเจ้าของชื อสกุล ใช้หนังสือส่าคัญแสดงการ
จดทะเบียนชื อสกุลตาม แบบ ช.2 หรือ 
 กรณีเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ร่วมใช้ชื อสกุล ใช้หนังสือ
รับรองการเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื นร่วมใช้ชื อสกุลตาม
แบบ ช.7 
 
ขั้นตอนที  2 ผู้ขอร่วมใช้ชื อสกุล 
ยื นค่าร้องได้ที  : ฝ่ายทะเบียน ส่านักทะเบียนที ผู้ยื นค่าขอ  
(ผู้ร่วมใช้ชื อสกุล) มีชื ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
 
 
 

หลักฐาน 
 1. บัตรประจ่าตัวของผู้ยื นค่าขอ 
 2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน 
 3. หนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื อสกุลตามแบบ ช.6 
 
ค่าธรรมเนียม : ฉบับละ 100 บาท 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การออกหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิ
อนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล 
 
ยื นค่าร้องได้ที  : ฝ่ายทะเบียน ส่านักทะเบียนที ผู้ยื นค่าขอมี
ชื ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
 
หลักฐาน 
 1. บัตรประจ่าตัวของผู้ยื นค่าขอ (ผู้สืบสันดานของผู้จด
ทะเบียนตั้งชื อสกุลในล่าดับที ใกล้ชิดที สุดซึ งยังมีชีวิตอยู่และ
ใช้ชื อสกุลนั้น) 
 2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน 
 3. หนังสือส่าคัญแสดงการจดทะเบียนชื อสกุลตามแบบ 
ช.2 ของเจ้าของชื อสกุล 
 4. หลักฐานทางราชการที สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้มี
สิทธิอนุญาตให้ผู้อื นร่วมใช้ชื อสกุลได้ เช่น สูติบัตร ทะเบียน
สมรส ทะเบียนรับรองบุตร ค่าพิพากษาถึงที สุดว่าเป็นบุตรฯ 
 
 

 
 
 
 



 

การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส การ
สิ้นสุดการสมรส และเหตุอื่น ๆ 
 
ยื นค่าร้องได้ที  : ฝ่ายทะเบียน ส่านักทะเบียนที ผู้ยื นค่าขอมี
ชื ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
 
หลักฐาน 
 1. บัตรประจ่าตัวของผู้ยื นค่าขอ 
 2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน 
 3. บันทึกข้อตกลงการใช้ชื อสกุลกรณีคู่สมรสประสงค์
จะใช้ชื อสกุลของอีกฝ่ายหนึ ง หรือหลักฐานการสิ้นสุดการ
สมรส หรือหลักฐานที เกี ยวข้อง เช่น ส่าเนาทะเบียนรับบุตร
บุญธรรม ส่าเนาทะเบียนรับรองบุตร ฯลฯ 
 
ค่าธรรมเนียม 
 1. การเปลี ยนชื อสกุลครั้งแรกเมื อจดทะเบียนสมรส 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 2. การเปลี ยนชื อสกุลเพราะการสมรสสิ้นสุด ไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม 
 3. การเปลี ยนชื อสกุลภายหลังการจดทะเบียนสมรส
ครั้งต่อ ๆ ไป ฉบับละ 50 บาท 
 4. การเปลี ยนชื อสกุลเพราะเหตุอื น ๆ ฉบับละ 100 
บาท 
 
 
 
 
 

 

การขอใบแทนหนังสือส าคัญ กรณีช ารุด
หรือสูญหาย 
 
หนังสือส่าคัญที จะขอให้ออกใบแทน ได้แก่ หนังสือส่าคัญ
แสดงการเปลี ยนชื อตัว การตั้งหรือเปลี ยนชื อรอง (ช.3) 
หนังสือส่าคัญแสดงการจดทะเบียนชื อสกุล (ช.2) หนังสือ
ส่าคัญแสดงการร่วมใช้ชื อสกุล (ช.4) หนังสือส่าคัญแสดง
การจดทะเบียนเปลี ยนชื อสกุล (ช.5) 
 
ยื นค่าร้องได้ที  : ฝ่ายทะเบียน ส่านักทะเบียนที ผู้ยื นค่าขอมี
ชื ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
 
หลักฐาน 
 1. บัตรประจ่าตัวของผู้ยื นค่าขอ 
 2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน 
 3. หลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย กรณีหนังสือ
ส่าคัญสูญหาย 
 4. หนังสือส่าคัญที ช่ารุด กรณีหนังสือส่าคัญช่ารุด 
 
ค่าธรรมเนียม : ฉบับละ 25 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การคัดและรับรองส่าเนารายการใน
ฐานข้อมูลทะเบียนชื อบุคคล 
 
ยื นค่าร้องได้ที  : ฝ่ายทะเบียน ทุกส่านักทะเบียน 
 
หลักฐาน 
 1. บัตรประจ่าตัวของเจ้าของรายการหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
 2. หลักฐานการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับรายการที จะขอคัด
และรับรอง 
 3. กรณีมอบอ่านาจ 
     - บัตรประจ่าตัวของผู้มอบและผู้รับมอบอ่านาจ 
     - หนังสือมอบอ่านาจ (ติดอากรแสตมป์) 
 
ค่าธรรมเนียม : ฉบับละ 10 บาท 
 
 
 
 
 


