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การแจงการเกิด
กรณี เด็กเกิดในโรงพยาบาล สถานีอนามั ยหรื อสถานพยาบาล
หลักเกณฑ์
ให้เจ้าบ้ านของสถานพยาบาล หรื อบิดา หรื อมารดาของเด็กแจ้งการเกิดภายใน15 วั น นับแต่ว ั นทีเด็กเกิด
หลักเกณฑ์ ทีต้ องนํ าไปแสดงเพือแจ้ งเกิดและขอสติู บัตร
1. บั ตรประจํ าตั วของผู ้ แจ้งการเกิด
2. หนังสื อรับรองการเกิด (ท.ร.1/1) ทีสถานพยาบาลออกให้
3. สําเนาทะเบียนบ้ าน (ฉบั บเจ้ าบ้ าน) ทีจะเพิมชือเด็ก
ขั นตอนการติดต่ อ
1. ยืนเอกสารหลั กฐานทีงานทะเบียนราษฎรของอํ าเภอ หรื อเทศบาลแห่งท้ องทีทีสถานพยาบาลตั งอยู(สถานพยาบาลที
่
เด็กเกิด)
2. เมือนายทะเบียนรับแจ้งการเกิดและเพิมชือเด็กในทะเบียนบ้ านเรี ยบร้อยแล้ ว นายทะเบียนจะมอบสู ติบ ัตรและสําเนา
ทะเบียนบ้ านฉบั บเจ้าบ้ านคืนให้ก ั บผู ้ แจ้ง

การแจงการเกิด (ตอ)
กรณีเด็กเกิดนอกสถานพยาบาล
หลักเกณฑ์
1. กรณี เด็กเกิดในบ้ าน เช่น บ้ านของบิดา มารดา ญาติพีน้อง โรงงาน เป็ นต้ น ให้เจ้าบ้ านทีเด็กเกิดหรื อบิดาหรื อมารดา
ของเด็กแจ้งการเกิดภายใน 15 วั น นับแต่ว ั นทีเด็กเกิด
2. กรณี เด็กเกิดนอกบ้ าน เช่น ศาลาพั กผู ้ โดยสาร ห้างนา บนรถรับจ้าง เป็ นต้น ให้บิดาหรื อมารดาของเด็ก แจ้งการเกิด
ภายใน 15 วั น นับแต่ว ั นทีเด็กเกิด
หลักฐานทีต้ องนํ าไปแสดงเพือแจ้ งเกิดและขอสติู บัตร
1. บั ตรประจํ าตั วของผู ้ แจ้งการเกิด
2. ใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร. 1 ตอนหน้า) ทีผู ้ ใหญ่บ ้ านออกให้(ถ้ ามี)
3. สําเนาทะเบียนบ้ าน (ฉบั บเจ้าบ้ าน) ทีจะเพิมชือเด็ก
4. พยานบุคคลทีรู ้เห็นการเกิดของเด็ก เช่น หมอตํ าแย เพือนบ้ าน เป็ นต้ น
ขั นตอนการติดต่ อ

1. ถ้ าเด็กเกิดนอกเขตเทศบาล ให้แจ้งต่อผู ้ใหญ่บ ้านของหมู่บ ้านทีเด็กเกิด แล้วนําหลักฐานใบรั บแจ้งการเกิด (ท.ร. 1
ตอนหน้า) ทีผู ้ ใหญ่บ ้ านออกให้พร้อมหลั กฐานอืนทีเกียวข้ องไปยืนทีงานทะเบียนราษฎรของอํ าเภอแห่ งท้องทีทีเด็เกกิด (ถ้า
สะดวกทีจะไปแจ้งการเกิดทีงานทะเบียนราษฎรของอํ าเภอโดยตรง โดยไม่ได้ แจ้งกั บผู ้ ใหญ่บ ้ านก็สามารถดํ าเนินารได้
ก )
2. ถ้ าเด็กเกิดในเขตเทศบาล ให้ยืนเอกสารหลั กฐานทีงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลแห่งท้ องทีทีเด็กเกิด
3. เมือนายทะเบียนรับแจ้งการเกิดและเพิมชือเด็กในทะเบียนบ้ านเรี ยบร้อยแล้ ว นายทะเบียนจะมอบสู ติบ ั ตร และสําเนา
ทะเบียนบ้ านฉบั บเจ้าบ้ านคืนให้แก่ผู ้ แจ้ง

การแจงตาย
กรณีตายในสถานพยาบาล
หลักเกณฑ์
ให้เจ้าบ้ านของสถานพยาบาล หรื อบุคคลทีเจ้าบ้ านมอบหมายแจ้งการตายภายใน 24 ชั วโมงนับแต่เวลาตาย
หลักฐานทีต้ องนําไปแสดงเพือแจ้ งตายและขอมรณบัตร
1. บั ตรประจํ าตั วของผู ้ แจ้งการตายหรื อผู ้ ทีได้ รับมอบหมาย
2. บั ตรประจํ าตั วของคนตาย(ถ้ ามี)
3. หนังสื อรับรองการตาย (ท.ร.4/1) ทีสถานพยาบาลออกให้
4. สําเนาทะเบียนบ้ าน (ฉบั บเจ้าบ้ าน) ทีคนตายมีชือ (ถ้ ามี)
ขั นตอนการติดต่ อ
1. ยืนเอกสารหลั กฐานทีงานทะเบียนราษฎรของอํ าเภอ หรื อเทศบาลแห่งท้ องทีทีสถานพยาบาลตั งอยู(สถานพยาบาลที
่
รักษาก่อนตาย)
2. เมือนายทะเบียนรับแจ้งการตายและจํ าหน่ ายชือผู ้ตายในทะเบียนบ้านเรี ยบร้ อยแล้ว นายทะเบียนจะมอบมรณบัตร
และสําเนาทะเบียนบ้ านฉบั บเจ้าบ้ านคืนให้ก ั บผู ้ แจ้ง
กรณีตายนอกสถานพยาบาล
หลักเกณฑ์
1. กรณี ตายในบ้าน เช่น บ้านของผู ้ตาย ญาติพีน้อง โรงงานเป็ นต้น ให้เจ้าบ้านทีมีคนตายหรื อผู ้พบศพหรื อบุคคลที
ได้ รับมอบหมาย แจ้งการตายภายใน 24 ชั วโมงนับแต่เวลาตายหรื อเวลาทีพบศพ
2. กรณี ตายนอกบ้ าน เช่น ศาลาพั กผู ้ โดยสาร ห้างนา บนรถ รั บจ้าง เป็ นต้น ให้บุคคลทีไปกับผู ้ตายหรื อผู ้พบศพ แจ้ง
การตายภายใน 24 ชั วโมง นับแต่เวลาตายหรื อเวลาทีพบศพ

การแจงการตาย (ตอ)
หลักฐานทีต้ องนําไปแสดงเพือแจ้ งตายและขอมรณบัตร
1. บั ตรประจํ าตั วของผู ้ แจ้งการตายหรื อผู ้ ทีได้ รับมอบหมาย
2. บั ตรประจํ าตั วของคนตาย(ถ้ ามี)
3. ใบรับแจ้งการตาย (ท.ร.4 ตอนหน้า) ทีผู ้ ใหญ่บ ้ านออกให้(ถ้ ามี)
4. สําเนาทะเบียนบ้ าน (ฉบั บเจ้าบ้ าน) ทีผูต้ ายมีชืออยู่ (ถ้ ามี)
5. พยานบุคคลทีรู ้เห็นการตายหรื อพบศพ เช่น ญาติพีน้อง เพือนบ้ าน เป็ นต้ น
ขั นตอนการติดต่ อ
1. ถ้ าท้ องทีทีตายหรื อพบศพอยู่นอกเขตเทศบาล ให้แจ้งต่อผู ้ ใหญ่บ ้ านของหมู่บ ้ านทีตายหรื อพบศพ แล้วนําหลักาน
ฐ
ใบรับแจ้งการตาย (ท.ร. 4 ตอนหน้า) ทีผู ้ ใหญ่บ ้ านออกให้พร้อมทั งหลั กฐานอืนทีเกียวข้ องไปยืนทีงานทะเบียนราษฎรของ
อํ าเภอแห่งท้ องทีทีตายหรื อพบศพ(ถ้ าสะดวกทีจะไปแจ้งการตายทีงานทะเบียนราษฎรของอํ าเภอโดยตรงโดยไม่ได้แจ้ง
กั บผู ้ ใหญ่บ ้ านก็สามารถดํ าเนินการได้

2. ถ้ าท้ องทีทีตายอยู่ในเขตเทศบาล ให้ผู ้ แจ้งยืนเอกสารหลั กฐานทีงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลแห่ งทีทีตายหรื อพบ
ศพ
3. เมือนายทะเบียนรับแจ้งการตายและจํ าหน่ ายชือผู ้ตายในทะเบียนบ้านเรี ยบร้ อยแล้ว นายทะเบียนจะมอบมรณบัตร
และสําเนาทะเบียนบ้ านฉบั บเจ้าบ้ านคืนให้ก ั บผู ้ แจ้ง

การยายที่อยู
การย้ายออก
หลักเกณฑ์
ให้เจ้าบ้ านของบ้ านทีมีคนย้ ายออก แจ้งการย้ ายออกภายใน15 วั น นับแต่ว ั นทีคนย้ ายออกจากบ้ าน
หลักฐานทีต้ องนํ าไปแสดง
1. บั ตรประจํ าตั วของเจ้าบ้ านหรื อผู ้ ทีได้ รับมอบหมาย
2. บั ตรประจํ าตั วของคนทีย้ ายออก(ถ้ ามี)
3. ใบรับแจ้งการย้ ายทีอยู่(ท.ร.6 ตอนหน้า) ทีผู ้ ใหญ่บ ้ านออกให้ (ถ้ ามี)
4. สําเนาทะเบียนบ้ าน (ฉบั บเจ้ าบ้ าน) ทีคนย้ ายออกมีชืออยู่
ขั นตอนการติดต่อ
1. ถ้ าบ้ านทีคนย้ ายออกอยู่นอกเขตเทศบาล ให้แจ้งต่อผู ้ ใหญ่บ ้านของหมู่บ ้านทีบ้านหลังนันตังอยู่ แล้วนําหลั
กฐานใบ
รับแจ้งการย้ ายทีอยู่(ท.ร.6 ตอนหน้า) ทีผู ้ ใหญ่บ ้านออกให้พร้อมทั งหลั กฐานอืนทีเกียวข้ องไปยืนทีงานทะเบียนราษฎรของ
อํ าเภอแห่งท้ องทีทีผู ้ ย ้ ายออกมีชือในทะเบียนบ้ าน(ถ้ าผู ้ แจ้งสะดวกทีจะไปแจ้งการย้ ายออกทีงานทะเบียนราษฎรของอํ าเภอ
โดยตรงโดยทียั งไม่ได้ แจ้งกั บผู ้ ใหญ่บ ้ านก็สามารถดํ าเนินการได้
)
2. ถ้ าบ้ านทีคนย้ ายออกอยู่ในเขตเทศบาล ให้ยืนเอกสารหลักฐานทีงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลแห่ งท้องทีทีบ้าน
หลั งนันตั งอยู่
3. เมือนายทะเบียนรับแจ้งการย้ ายออกและจํ าหน่ายย้ ายในทะเบียนบ้านเรี ยบร้ อยแล้ว นายทะเบียนจะมอบใบแจ้งการ
ย้ ายทีอยู่ และสําเนาทะเบียนบ้ านฉบั บเจ้าบ้ านคืนให้กั บผู ้ แจ้ง
4. ให้ผู ้ แจ้งย้ ายออกนํ าใบแจ้งการย้ ายทีอยู่ไปแจ้งย้ ายเข้ าทะเบียนบ้ านหลั งทีเข้ าไปอยู่ใหม่

การแจงยายที่อยู (ตอ)
การแจ้ งย้ายเข้ า
หลักเกณฑ์
ให้เจ้าบ้ านของบ้ านทีมีคนย้ ายเข้ า แจ้งการย้ ายเข้ าภายใน15 วั น นับแต่ว ั นทีผู ้ นันเข้ าอยู่ในบ้ าน
หลั กฐานทีต้ องนํ าไปแสดง
1. บั ตรประจํ าตั วของเจ้าบ้ านหรื อผู ้ ทีได้ รับมอบหมาย
2. บั ตรประจํ าตั วของคนทีย้ ายเข้ า(ถ้ ามี)
3. ใบแจ้งการย้ ายทีอยู่(ท.ร.6) ทีได้ มาจากการแจ้งย้ ายออก
4. สําเนาทะเบียนบ้ าน (ฉบั บเจ้าบ้ าน) ทีจะย้ ายชือเข้ าไปอยู่
ขั นตอนการติดต่ อ
1. ยืนเอกสารหลั กฐานทีงานทะเบียนราษฎรของอํ าเภอหรื อเทศบาลแห่งท้ องทีทีจะย้ ายเข้ า
2. เมือนายทะเบียนรั บแจ้งการย้ ายเข้าและเพิมชือผู ้ย ้ ายเข้าในทะเบียนบ้านเรี ยบร้ อยแล้ว นายทะเบียนจะมอบสําเนา
ทะเบียนบ้ านฉบั บเจ้าบ้ านคืนให้ก ั บผู ้ แจ้ง
การแจ้งย้ ายทีอยู่ปลายทาง
หลักฐานทีต้ องนําไปแสดง

1. บัตรประจํ าตั วของเจ้าบ้ านทีจะย้ ายเข้ า
2. บั ตรประจํ าตั วของคนทีย้ ายเข้ าอยู่ในบ้ าน
3. หนังสื อแสดงความยินยอมของเจ้าบ้ านทีอนุญาตให้ย ้ ายเข้ าอยู่ในบ้ าน
4. สําเนาทะเบียนบ้ าน (ฉบั บเจ้าบ้ าน) ทีย้ ายเข้ าไปอยู่ใหม่
ขั นตอนการติดต่ อ
ยืนเอกสารหลั กฐานทีงานทะเบียนราษฎรของอํ าเภอหรื อเทศบาลแห่ งท้องทีทีจะย้ ายเข้าแห่ งเดียว โดยไม่ต้องกลับไปแจ้ง
การย้ ายออก ณ สํานักทะเบียนทีบ้ านเดิมตั งอยู่
*การแจงยายปลายทางตองเสียคาธรรมเนียม 20 บาท

