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การแจงการเกิด 

กรณีเด็กเกิดในโรงพยาบาล สถานีอนามัยหรือสถานพยาบาล 

หลักเกณฑ์ 

ให้เจ้าบ้านของสถานพยาบาล หรือบิดา หรือมารดาของเด็กแจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันทีเด็กเกิด 

หลักเกณฑ์ทีต้องนําไปแสดงเพือแจ้งเกิดและขอสติบัตรู  

1. บัตรประจําตัวของผู ้แจ้งการเกิด 

2. หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1) ทีสถานพยาบาลออกให ้

3. สําเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ทีจะเพิมชือเด็ก 

ขันตอนการติดต่อ 

1. ยืนเอกสารหลักฐานทีงานทะเบียนราษฎรของอําเภอ หรือเทศบาลแห่งท้องทีทีสถานพยาบาลตังอยู่ (สถานพยาบาลที

เด็กเกิด) 

2. เมือนายทะเบียนรับแจ้งการเกิดและเพิมชือเด็กในทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้ว นายทะเบียนจะมอบสูติบัตรและสําเนา

ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้กับผู ้แจ้ง 

การแจงการเกิด (ตอ) 

กรณีเด็กเกิดนอกสถานพยาบาล 
หลักเกณฑ์ 
 1. กรณีเด็กเกิดในบ้าน เช่น บ้านของบิดา มารดา ญาติพีน้อง โรงงาน เป็นต้น ให้เจ้าบ้านทีเด็กเกิดหรือบิดา หรือมารดา

ของเด็กแจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันทีเด็กเกิด 
 2. กรณีเด็กเกิดนอกบ้าน เช่น ศาลาพักผู ้โดยสาร ห้างนา บนรถรับจ้าง เป็นต้น ให้บิดาหรือมารดาของเด็ก แจ้งการเกิด

ภายใน       15 วัน นับแต่วันทีเด็กเกิด 
หลักฐานทีต้องนําไปแสดงเพือแจ้งเกิดและขอสติบัตรู  

 1. บัตรประจําตัวของผู ้แจ้งการเกิด 
 2. ใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร. 1 ตอนหน้า) ทีผู ้ใหญ่บ้านออกให ้(ถ้ามี) 
 3. สําเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ทีจะเพิมชือเด็ก 
 4. พยานบุคคลทีรู้เห็นการเกิดของเด็ก เช่น หมอตําแย       เพือนบ้าน เป็นต้น 
ขันตอนการติดต่อ 



 1. ถ้าเด็กเกิดนอกเขตเทศบาล ให้แจ้งต่อผู ้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านทีเด็กเกิด แล้วนําหลักฐานใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร. 1       

ตอนหน้า) ทีผู ้ใหญ่บ้านออกให้พร้อมหลักฐานอืนทีเกียวข้องไปยืนทีงานทะเบียนราษฎรของอําเภอแห่งท้องทีทีเด็กเกิด (ถ้า

สะดวกทีจะไปแจ้งการเกิดทีงานทะเบียนราษฎรของอําเภอโดยตรง โดยไม่ได้แจ้งกับผู ้ใหญ่บ้านก็สามารถดําเนินการได)้ 
 2. ถ้าเด็กเกิดในเขตเทศบาล ให้ยืนเอกสารหลักฐานทีงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลแห่งท้องทีทีเด็กเกิด 
 3. เมือนายทะเบียนรับแจ้งการเกิดและเพิมชือเด็กในทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้ว นายทะเบียนจะมอบสูติบัตร และสาํเนา

ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้แก่ผู ้แจ้ง 

การแจงตาย 

กรณีตายในสถานพยาบาล 

หลักเกณฑ์ 
ให้เจ้าบ้านของสถานพยาบาล หรือบุคคลทีเจ้าบ้านมอบหมายแจ้งการตายภายใน  24  ชัวโมงนับแต่เวลาตาย  
หลักฐานทีต้องนําไปแสดงเพือแจ้งตายและขอมรณบัตร 
 1. บัตรประจําตัวของผู ้แจ้งการตายหรือผู ้ทีได้รับมอบหมาย 
 2. บัตรประจําตัวของคนตาย (ถ้ามี) 
 3. หนังสือรับรองการตาย (ท.ร.4/1) ทีสถานพยาบาลออกให ้
 4. สําเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ทีคนตายมีชือ (ถ้ามี) 
ขันตอนการติดต่อ 
 1. ยืนเอกสารหลักฐานทีงานทะเบียนราษฎรของอําเภอ หรือเทศบาลแห่งท้องทีทีสถานพยาบาลตังอยู่ (สถานพยาบาลที

รักษาก่อนตาย) 
 2. เมือนายทะเบียนรับแจ้งการตายและจําหน่ายชือผู ้ตายในทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้ว นายทะเบียนจะมอบมรณบัตร

และสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้กับผู ้แจ้ง 
 
กรณีตายนอกสถานพยาบาล 
หลักเกณฑ์ 

 1. กรณีตายในบ้าน เช่น บ้านของผู ้ตาย ญาติพีน้อง โรงงานเป็นต้น ให้เจ้าบ้านทีมีคนตายหรือผู ้พบศพหรือบุคคลที

ได้รับมอบหมาย แจ้งการตายภายใน 24 ชัวโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาทีพบศพ 
 2. กรณีตายนอกบ้าน เช่น ศาลาพักผู ้โดยสาร ห้างนา บนรถ รับจ้าง เป็นต้น ให้บุคคลทีไปกับผู ้ตายหรือผู ้พบศพ แจ้ง

การตายภายใน  24  ชัวโมง นับแต่เวลาตายหรือเวลาทีพบศพ 
 

การแจงการตาย (ตอ) 

หลักฐานทีต้องนําไปแสดงเพือแจ้งตายและขอมรณบัตร 
 1. บัตรประจําตัวของผู ้แจ้งการตายหรือผู ้ทีได้รับมอบหมาย 
 2. บัตรประจําตัวของคนตาย (ถ้ามี) 
 3. ใบรับแจ้งการตาย (ท.ร.4 ตอนหน้า) ทีผู ้ใหญ่บ้านออกให้ (ถ้ามี) 
 4. สําเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ทีผูต้ายมีชืออยู่ (ถ้ามี)  
 5. พยานบุคคลทีรู้เห็นการตายหรือพบศพ เช่น ญาติพีน้อง เพือนบ้าน เป็นต้น 
 
ขันตอนการติดต่อ 
 1. ถ้าท้องทีทีตายหรือพบศพอยู่นอกเขตเทศบาล ให้แจ้งต่อผู ้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านทีตายหรือพบศพ แล้วนําหลักฐาน

ใบรับแจ้งการตาย (ท.ร. 4 ตอนหน้า) ทีผู ้ใหญ่บ้านออกให้พร้อมทังหลักฐานอืนทีเกียวข้องไปยืนทีงานทะเบียนราษฎรของ

อําเภอแห่งท้องทีทีตายหรือพบศพ (ถ้าสะดวกทีจะไปแจ้งการตายทีงานทะเบียนราษฎรของอําเภอโดยตรงโดยไม่ได้แจ้ง

กับผู ้ใหญ่บ้านก็สามารถดําเนินการได้ 



 2. ถ้าท้องทีทีตายอยู่ในเขตเทศบาล ใหผู้ ้แจ้งยืนเอกสารหลักฐานทีงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลแห่งทีทีตายหรือพบ

ศพ 
 3. เมือนายทะเบียนรับแจ้งการตายและจําหน่ายชือผู ้ตายในทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้ว นายทะเบียนจะมอบมรณบัตร

และสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้กับผู ้แจ้ง 
 

การยายที่อยู 

การย้ายออก 

หลักเกณฑ์ 

ให้เจ้าบ้านของบ้านทีมีคนย้ายออก แจ้งการย ้ายออกภายใน  15  วัน นับแต่วันทีคนย้ายออกจากบ้าน 

หลักฐานทีต้องนําไปแสดง 

1. บัตรประจําตัวของเจ้าบ้านหรือผู ้ทีได้รับมอบหมาย 

2. บัตรประจําตัวของคนทีย ้ายออก (ถ้ามี) 

3. ใบรับแจ้งการย ้ายทีอยู่ (ท.ร.6 ตอนหน้า) ทีผู ้ใหญ่บ้านออกให้ (ถ้ามี) 

4. สําเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ทีคนย้ายออกมีชืออยู ่

 

ขันตอนการติดต่อ 

 1. ถ้าบ้านทีคนย้ายออกอยู่นอกเขตเทศบาล ให้แจ้งต่อผู ้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านทีบ้านหลังนันตังอยู่ แล้วนําหลักฐานใบ

รับแจ้งการย ้ายทีอยู่ (ท.ร.6 ตอนหน้า) ทีผู ้ใหญ่บา้นออกให้พร้อมทังหลักฐานอืนทีเกียวข้องไปยืนทีงานทะเบียนราษฎรของ

อําเภอแห่งท้องทีทีผู ้ย ้ายออกมีชือในทะเบียนบ้าน (ถ้าผู ้แจ้งสะดวกทีจะไปแจ้งการย ้ายออกทีงานทะเบียนราษฎรของอําเภอ

โดยตรงโดยทีย ังไม่ได้แจ้งกับผู ้ใหญ่บ้านก็สามารถดําเนินการได้) 

 2. ถ้าบ้านทีคนย้ายออกอยู่ในเขตเทศบาล ให้ยืนเอกสารหลักฐานทีงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลแห่งท้องทีทีบ้าน

หลังนันตังอยู่ 

 3. เมือนายทะเบียนรับแจ้งการย ้ายออกและจําหน่ายย ้ายในทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้ว นายทะเบียนจะมอบใบแจ้งการ

ย ้ายทีอยู่ และสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้กับผู ้แจ้ง 

 4. ให้ผู ้แจ้งย ้ายออกนําใบแจ้งการย ้ายทีอยู่ไปแจ้งย ้ายเข้าทะเบียนบ้านหลังทีเข้าไปอยู่ใหม่ 

การแจงยายที่อยู (ตอ)  

การแจ้งย้ายเข้า 

หลักเกณฑ์ 

ให้เจ้าบ้านของบ้านทีมีคนย้ายเข้า แจ้งการย ้ายเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันทีผู ้นันเข้าอยู่ในบ้าน 

หลักฐานทีต้องนําไปแสดง 

1. บัตรประจําตัวของเจ้าบ้านหรือผู ้ทีได้รับมอบหมาย 

2. บัตรประจําตัวของคนทีย ้ายเข้า (ถ้ามี) 

3. ใบแจ้งการย ้ายทีอยู่ (ท.ร.6) ทีได้มาจากการแจ้งย ้ายออก 

4. สําเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ทีจะย ้ายชือเข้าไปอยู่ 

ขันตอนการติดต่อ 

 1. ยืนเอกสารหลักฐานทีงานทะเบียนราษฎรของอําเภอหรือเทศบาลแห่งท้องทีทีจะย ้ายเข้า 

 2. เมือนายทะเบียนรับแจ้งการย ้ายเข้าและเพิมชือผู ้ย ้ายเข้าในทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้ว นายทะเบียนจะมอบสําเนา

ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้กับผู ้แจ้ง 

การแจ้งย ้ายทีอยู่ปลายทาง 

หลักฐานทีต้องนําไปแสดง 



1. บตัรประจําตัวของเจ้าบ้านทีจะย ้ายเข้า 

2. บัตรประจําตัวของคนทีย ้ายเข้าอยู่ในบ้าน 

3. หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าบ้านทีอนุญาตให้ย ้ายเข้าอยู่ในบ้าน 

4. สําเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ทีย ้ายเข้าไปอยู่ใหม่ 

ขันตอนการติดต่อ 

ยืนเอกสารหลักฐานทีงานทะเบียนราษฎรของอําเภอหรือเทศบาลแห่งท้องทีทีจะย ้ายเข้าแห่งเดียว โดยไม่ต้องกลับไปแจ้ง

การย ้ายออก ณ สํานักทะเบียนทีบ้านเดิมตังอยู่ 

*การแจงยายปลายทางตองเสียคาธรรมเนียม 20 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


