การแจ้งเกิ ด
หลักเกณฑ์
การแจ้งเกิ ด ควรแจ้งชื่ อเด็กตามหลักเกณฑ์การตัง้ ชื่ อบุคคล ให้
พร้อมกัน การแจ้งเกิ ดต้ องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่ วนั ที่เด็กเกิ ด
หลักฐาน
1.สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
2.บัตรประชาชนของผู้แจ้ง บัตรประชาชนของบิ ดา มารดา (ถ้ามี)
3.หนังสือรับรองการเกิ ดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
ขัน้ ตอนการติ ดต่ อ
1.ผู้แจ้งยื่นเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียน
2.นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนและลงรายการในสูติ
บัตรทัง้ 3 ตอน แล้วเพิ่ มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านและสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้า
บ้าน เมื่อดาเนิ นการเรียบร้อยแล้วจึงมอบสูติบตั ร ตอนที่ 1 และสาเนาทะเบียน
บ้านคืนให้กบั ผู้แจ้ง

การแจ้งตาย
หลักเกณฑ์
คนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบหมายแจ้งตายต่ อนาย
ทะเบียน ภายใน 24 ชัวโมง
่
นับแต่เวลาตาย
คนตายนอกบ้าน ให้ผ้พู บศพแจ้งตายต่อนายทะเบียน ภายใน 24
ชัวโมง
่
นับแต่ เวลาพบศพ
หลักฐาน
1.สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่คนตายมีชื่ออยู่
2.บัตรประจาตัวประชาชนของผู้แจ้ง
3.หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (กรณี ตายในโรงพยาบาล)
ขัน้ ตอนการติ ดต่ อ
1.ผู้แจ้งยื่นเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียน เพื่อตรวจสอบและลง
รายการในมรณบัตร
2.จาหน่ ายชื่อผู้ตายออกจากทะเบียนบ้าน โดยประทับคาว่า “ตาย”
สีแดง ไว้หน้ ารายการคนตาย
3.มอบมรณบัตร ตอนที่ 1 ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนคืนผู้แจ้ง

การแจ้งเกิ ดเกิ นกาหนด
หลักเกณฑ์
เป็ นการแจ้งเกิ ดเมื่อเวลาผ่านพ้นไปจากที่กฎหมายกาหนดไว้ 15 วัน
ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิ น 1,000 บาท
หลักฐาน
1.สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
2.บัตรประชาชนของผู้แจ้ง บัตรประชาชนของบิ ดา มารดา (ถ้ามี)
3.หนังสือรับรองการเกิ ดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
ขัน้ ตอนการติ ดต่ อ
1.ผู้แจ้งยื่นเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียน
2.นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานแล้วเปรี่ยบเทียบคดี ความผิ ด
และสอบสวนผู้แจ้ง บิ ดา มารดา ให้ทราบสาเหตุที่ไม่แจ้งการเกิ ดภายในเวลาที่
กาหนด ในกรณี ที่บิดาหรือมารดาไม่อาจมาให้ถ้อยคาในการสอบสวนได้ไม่ว่า
ด้วยเหตุหรือกรณี ใด นายทะเบียนจะบันทึกถึงสาเหตุดงั กล่าวไว้

การแจ้งย้ายออก
หลักเกณฑ์
เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือผู้ย้ายที่อยู่
แจ้งการย้ายออกภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ย้ายออก
หลักฐาน
1.สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
2.บัตรประชาชนของเจ้าบ้าน
3.หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
4.บัตรประชาชนของผู้ที่ได้รบั มอบหมายจากเจ้าบ้าน
5.บัตรประชาชนของผู้ที่ย้ายที่อยู่ กรณี แจ้งย้ายที่อยู่ของตนเอง
ขัน้ ตอนการติ ดต่ อ
1.ยื่นเรื่องต่ อนายทะเบียนท้องที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
2.นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการบุคคลที่จะย้ายออก
ลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ และจาหน่ ายรายการบุคคลที่ย้ายออกใน
ทะเบียนบ้าน โดยประทับคาว่า “ย้าย” สีน้าเงิ นไว้หน้ ารายการ และระบุว่าย้าย
ไปที่ใด
3.นายทะเบียนมอบหลักฐานการแจ้งคืนผู้แจ้งพร้อมทัง้ ใบแจ้งการ
ย้ายที่อยู่ ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 เพื่อนาไปแจ้งย้ายเข้าต่อไป

การแจ้งย้ายเข้า
หลักเกณฑ์
เมื่อมีคนย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าภายใน 15
วัน นับแต่ วนั ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน
หลักฐาน
1.สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
2.บัตรประชาชนของเจ้าบ้าน ผู้แจ้ง
3.หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
4.บัตรประชาชนของผู้ที่ได้รบั มอบหมายจากเจ้าบ้าน
5.ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ทร.6 ตอน 1 และตอน 2 )
ขัน้ ตอนการติ ดต่ อ
1.ผู้แจ้งยื่นเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียน ท้องที่ที่จะย้ายเข้า
2.นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานและรายการใบแจ้งการย้ายที่อยู่
และเพิ่ มชื่อในทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) โดยตรวจสอบรายการให้ถกู ต้ องตรงกัน
และมอบสาเนาทะเบียนบ้านและหลักฐานคืนให้ผ้แู จ้ง

การแจ้งย้ายปลายทาง
หลักเกณฑ์
การแจ้งย้ายปลายทาง หมายถึง ผู้ที่ย้ายที่อยู่สามารถไปแจ้งย้าย
ออกและย้ายเข้า ณ สานักทะเบียนแห่ งที่อยู่ใหม่ โดยไม่ต้องเดิ นทางกลับไป
แจ้งย้ายออกที่สานักทะเบียนเดิ ม ทัง้ นี้ ผู้ย้ายที่อยู่ควรเป็ นผู้แจ้งย้ายด้วยตนเอง
และให้เจ้าบ้านมาลงชื่อยิ นยอมให้ย้ายเข้าด้วย
หลักฐาน
1.สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของบ้านที่จะย้ายเข้า
2.บัตรประชาชนของผู้แจ้งย้าย
3.บัตรประชาชนของเจ้าบ้าน ที่จะย้ายเข้าไปอยู่พร้อมคายิ นยอมให้
ย้ายเข้า
4..หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณี เจ้าบ้านไม่มาด้วยตนเอง)
ขัน้ ตอนการติ ดต่ อ
1.ยื่นเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่จะย้ายเข้า
2.นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และลงรายการในใบแจ้งการย้าย
ที่อยู่ และให้ผ้แู จ้งลงชื่ อในช่องผู้แจ้งย้ายออก และช่องผู้แจ้งย้ายเข้า โดยให้เจ้า
บ้านลงชื่อในช่อง เจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้า และเสียค่าธรรมเนี ยม 20 บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร
หลักเกณฑ์
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรสาหรับ
รายการต่าง ๆ ที่ได้ลงไว้แล้ว หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ เนื่ องจากกรณี ใด
ก็ตามจะทาการลบ ขูด หรือทาให้เลือนหายไปไม่ได้แต่จะต้องใช้วิธีขีดฆ่าคาหรือ
ข้อความเดิ ม แล้วเขียนคาหรือข้อความที่ถกู ต้องแทน ด้วยหมึกสีแดง และให้
นายทะเบียนลงชื่อกากับไว้
กรณี มีหลักฐาน
กรณี ที่ผ้ยู ื่นคาร้อง มีเอกสารราชการมาแสดงประกอบเป็ นหลักฐาน
ไม่ว่าเอกสารนัน้ จะจัดทาก่อนหรือหลังการจัดทาทะเบียนราษฎร นายทะเบียนจะ
พิ จารณาความน่ าเชื่อถือได้ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการ
ทะเบียนราษฎรให้ถกู ต้ องตรงกับหลักฐาน
กรณี ไม่มีหลักฐาน
กรณี ที่ผ้ยู ื่นคาร้อง ไม่มีเอกสารราชการมาแสดง นายทะเบียนจะ
สอบสวนพยานบุคคล หลักฐานอื่น ๆ แล้วรวบรวมเสนอนายอาเภอ พร้อมด้วย
ความเห็นเพื่อพิ จารณาและสังให้
่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการ
ทะเบียนราษฎรให้ถกู ต้ อง
ขัน้ ตอนการติ ดต่ อ
1.ยื่นเรื่องต่ อนายทะเบียนแห่ งท้องที่ที่ผ้รู ้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ทัง้ นี้ หากผู้ร้องเป็ นผู้เยาว์ ให้บิดาหรือมารดาเป็ นผู้ยื่นคาร้องแทน

การมอบหมายของเจ้าบ้าน
เจ้าบ้าน คือ ผู้มีหน้ าที่ดาเนิ นการใด ๆ เกี่ยวกับบ้านหลังที่ตนเป็ นเจ้าบ้าน
ได้แก่ การแจ้งเกิ ด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ หรือเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบ้าน แต่เจ้า
บ้านก็สามารถมอบหมายให้ผ้อู ื่นไปดาเนิ นการแทนได้
หลักฐาน
1.หนังสือมอบหมายของเจ้าบ้าน ระบุรายละเอียดชัดเจนว่ามอบให้ใคร
ทาอะไร และลงชื่อผู้มอบหมาย และผู้รบั มอบหมาย
2.สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3.บัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
4.บัตรประจาตัวประชาชนของผู้รบั มอบหมาย
กรณี เจ้าบ้านไม่สามารถมอบหมายได้
หากเจ้าบ้านไม่อยู่ เช่น ไปต่างประเทศ หรืออยู่ แต่ไม่สามารถปฏิ บตั ิ
ภารกิ จได้ เช่น ป่ วยหนัก และมีเรื่องที่ต้องดาเนิ นการในฐานะเจ้าบ้าน เช่ น มีคน
ตายในบ้านเกิ ดขึ้น ให้ถือว่าผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านผู้หนึ่ งผู้ใด หรือผู้ดแู ลบ้าน หรือ
ผู้อยู่ในบ้านนัน้ ทาหน้ าที่เจ้าบ้านแทนได้

การขอเลขที่บา้ น
หลักเกณฑ์
เมื่อมีการปลูกสร้างบ้าน เจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่ อนายทะเบียนเพื่อขอ
เลขที่บ้านภายใน 15 วัน นับแต่สร้างบ้านเสร็จ นายทะเบียนจะกาหนดบ้านเลขที่
ให้ภายใน 7 วัน
หลักฐาน
1.บัตรประจาตัวประชาชนของผู้แจ้ง
2.หนังสือรับรองการมีส้วม จากสถานี อนามัยในพื้นที่
3.สำเนำโฉนดทีด่ นิ /น.ส.3 / หรือเอกสำรอื่น ๆ ที่แสดงว่ำไม่ใช่ทส่ี ำธำรณะ
4.หนังสือขออนุญำตปลูกสร้ำงบ้ำน ตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร (ถ้ำมี)
5.ใบรับแจ้ง ท.ร. 9 ที่ได้แจ้งไว้กบั ผู้ใหญ่บ้าน (ถ้ามี)
ขัน้ ตอนการติ ดต่ อ
1.ผู้ขอยื่นเอกสารหลักฐานต่ อนายทะเบียน
2.นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน เมื่อหลักฐานครบแล้ว นาย
ทะเบียนจะออกไปตรวจสภาพบ้าน พร้อมถ่ายรูปบ้านประกอบคาขอ แล้วจึง
พิ จารณากาหนดบ้านเลขที่ พร้อมจัดทาสมุดทะเบียนบ้านให้

“หมู่บา้ นหรือชุมชนท่านมีปัญหา
ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลยายแย้มวัฒนา”
โทร 044-610-380
“ติ ดต่องานเทศบาล มีปัญหา
ปรึกษาปลัดเทศบาลตาบลยายแย้มวัฒนา”
โทร 044-610-380
*******************************************
“ติ ดต่องานทะเบียนราษฎร มีปัญหา
ปรึกษาผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ น่ เทศบาลตาบลยายแย้มวัฒนา”

โทร 08-5778-4047

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
งานทะเบียนราษฎร
การแจ้งเกิ ด
การแจ้งเกิ ดเกิ นกาหนด
การแจ้งตาย
การแจ้งย้ายเข้า
การแจ้งย้ายออก
การแจ้งย้ายปลายทาง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน
เอกสารการทะเบียนราษฎร
การขอเลขที่บ้าน
การมอบหมายของเจ้าบ้าน
ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตาบลยายแย้มวัฒนา
(นายอภิ สิทธิ ์ วรศักดิ ก์ ญ
ั ญา)
นายกเทศมนตรีตาบลยายแย้มวัฒนา

