การแจงเกิด
เมื่ อมี ค นเกิ ด ตองแจงชื่ อ คนเกิ ด ใหถู กตองตามหลั กการตั้ งชื่ อ
บุคคล พรอมกับการแจงการเกิด
คนเกิดในบาน ใหเจาบานหรือบิดาหรือมารดาแจงตอนาย
ทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่มีคนเกิดในบาน ภายใน 15 วันนับแต
วันเกิด
คนเกิดนอกบาน ใหบิดาหรือมารดาแจงตอนายทะเบียนผูรับ
แจงแหงทองที่ ที่ มีค นเกิ ด นอกบานหรื อแหงทองที่ ที่ จ ะพึ งแจงได
ภายใน 15 วันนับแตวันเกิด ในกรณีจําเป-นไมอาจแจงไดตาม
กําหนด ใหแจงภายหลังไดแตตองไมเกิน 30 วันนับแตวันเกิด
การแจงคนเกิดในโรงพยาบาล เป-นหนาที่ของโรงพยาบาลเป-นผู
แจงการเกิด หรือบิดา มารดา ภายใน 15 วันนับแตวันที่เด็กเกิด
เอกสารที่ใชในการติดตอ
1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง บิดา มารดา
3. หนังสือรับรองการเกิด กรณีเกิดที่โรงพยาบาล
ขั้นตอนในการติดตอ
1. เจาบาน หรื อ บิ ด า มารดา ยื่ น เอกสารหลั ก ฐานตอนาย
ทะเบียนแหงทองที่ที่เด็กเกิด
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนบานและลงรายการ
ในสู ติ บั ต รแลวเพิ่ ม ชื่ อ เด็ ก ในทะเบี ย นบาน แลวมอบสู ติ บั ต รและ
หลักฐานคืนผูแจง
การแจงเกิดเกินกําหนด
เป-นการแจงเกิดตอนายทะเบียนผูรับแจงเมื่อพนเวลาที่กฎหมาย
กําหนดไว (15 วัน) ตามกฎหมายมีบทกําหนดโทษตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
เอกสารที่ใชในการติดตอ
1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง บิดา มารดา
3. พยานบุคคลที่ใหการรับรองและบัตรประจําตัวประชาชน

4. รูปถายของบุคคลทีข่ อแจงการเกิด 1 รูป (กรณีอายุเกิน 7 ป>
บริบูรณ?)
5. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ท.ร.1/1)
ขั้นตอนในการติดตอ
1. ผูแจงยื่นเอกสารหลักฐานตอนายทะเบียนทองที่ที่เด็กเกิด
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานแลวเปรียบเทียบคดีความผิด
และสอบสวนผูแจงบิดามารดาใหทราบสาเหตุที่ไมแจงการเกิดภายใน
กําหนด ในกรณีบิดาหรือมารดาไมอาจมาใหถอยคําในการสอบสวน
ไดไมวาจะดวยกรณีใดนายทะเบียนจะบันทึกถึงสาเหตุดังกลาวไว
3. นายทะเบียนอนุมัติออกสูติบัตรและเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
(กรณีเด็กอายุไมเกิน 7 ป>)
4. นายทะเบียนนําเสนอนายอําเภอแหงทองที่พิจารณาอนุมัติ
ออกสูติบัตรและเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (กรณีเด็กอายุเกิน 7 ป>)

การแจงตาย
เมื่อมีคนตายใหแจงการตาย
1. คนตายในบาน ใหเจาบานหรือผูพบศพแจงตอนายทะเบียน
ผูรั บแจงแหงทองที่ที่ มีคนตายภายใน 24 ชั่ ว โมงนั บแตเวลาตาย
หรือพบศพ
2. คนตายนอกบาน ใหคนที่ไปกับผูตายหรือผูพบศพแจงตอ
นายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่มีการตายหรือพบศพหรือแหงทองที่
ที่จะพึงแจงไดภายใน 24 ชั่ว โมงนั บแตเวลาตายหรื อเวลาพบศพ
กรณี เ ชนนี้ จ ะแจงตอพนั ก งานฝC า ยปกครองหรื อ ตํ า รวจก็ ไ ด
กําหนดเวลาใหแจงตามขอ1 และขอ2 ถาทองที่ใดการคมนาคมไม
สะดวก ผู อํ า นวยการทะเบี ย นกลางอาจขยายเวลาออกไปตามที่
เห็นสมควร แตตองไมเกินเจ็ดวันนับแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ
หากไมปฏิบัติตามขอ1 และขอ2 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท
เอกสารที่ใชในการติดตอ
1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคล (ถามี)
2.บัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง
3.บัตรประจําตัวประชาชนผูตาย (ถามี)

4.ใบรับแจงการตาย (ท.ร.4 ตอนหนา) กรณีตายที่บานหรือ
หนังสือรับรองการตาย (ท.ร.4/1) กรณีตายที่โรงพยาบาล
ขั้นตอนในการติดตอ
1. ผูแจงยื่นเอกสารและหลักฐานตอนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ
และลงรายการในมรณบัตร
2. จํ าหนายชื่ อผู ตายออกจากทะเบี ย นบานโดยจะประทั บ คํ าวา
"ตาย" สีแดง ไวหนารายการคนตาย
3. มอบใบมรณบัตร ตอนที่ 1 สําเนาทะเบียนบานและบัตร
ประจําตัวประชาชนคืนผูแจง

การแจงยายเขา
เมื่อมีผูยายที่อยูเขาอยูในบานใหเจาบานแจงการยายเขาภายใน 15
วันนับแตวันที่ยายเขาอยูในบาน หากไมปฏิบัติตามตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน 1,000 บาท
เอกสารที่ใชในการติดตอ
1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
2.บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบาน
3.หนังสือมอบหมายจากเจาบาน (กรณีผูแจงยายไมใชเจาบาน)
4.บัตรประจําตัวประชาชนของผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาบาน
5.ใบแจงการยายที่อยู (ท.ร. 6) ตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเจาบาน
ลงนามยินยอมใหยายเขาแลว
ขั้นตอนในการติดตอ
1. ยื่ น เอกสารและหลั ก ฐานตอนายทะเบี ย นแหงทองที่ ที่ จ ะ
ยายเขา
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานและรายการใบแจงการยายที่
อยูและเพิ่มชื่อในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
โดยตรวจสอบรายการใหถูกตองตรงกันแลวมอบสําเนาทะเบียนบาน
และหลักฐานคืนใหผูแจง

การแจงยายออก
เมื่อผูอยูในบานยายที่อยูจากบานใหเจาบานแจงการยายออก
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูอยูในบานยายออก หากไมปฏิบัติตาม
ตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท
เอกสารที่ใชในการติดตอ
1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
2.บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบาน
3.หนังสือมอบหมายจากเจาบาน (กรณีผูแจงยายไมใชเจาบาน)
4.บัต รประจําตัว ประชาชนของผูที่ ไดรับมอบหมายจากเจาบาน
(กรณีมอบหมาย)
5.บัตรประจําตัวประชาชนของผูยายทีอ่ ยูกรณีแจงยายทีอ่ ยูของตนเอง
ขั้นตอนในการติดตอ
1. ยื่ น เอกสารและหลั กฐานตอนายทะเบี ย นทองที่ ที่ มีชื่ ออยู ใน
ทะเบียนบาน(ถึงแมวาเจาบานไมสามารถไปแจงยายออกใหไดผูที่ยาย
อยูสามารถขอทําหนาที่เจาบานเพื่อยายชื่อตนเองออกได)
2.นายทะเบียนตรวจสอบหลั กฐานและรายการบุคคลที่จะยาย
ออกลงรายการในใบแจงการยายที่อยูและจําหนายรายการบุคคลที่
ยายออกในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบาน(ฉบับเจาบาน)โดยจะ
ประทับคําวา "ยาย" สีน้ําเงิน ไวหนารายการฯ และระบุวายายไปที่ใด
3.นายทะเบียนมอบหลักฐานการแจงคืนผูแจง พรอมทั้งใบแจง
ยายที่อยูตอนที่ 1 และ 2 เพื่อนําไปแจงยายเขาตอไป

การรับแจงเกี่ยวกับบาน

การแจงยายปลายทาง
ผูยายที่อยูสามารถติดตอขอแจงยายตอนายทะเบียนแหงทองที่ที่ผู
นั้นอาศัยอยูใหมได โดยไมตองกลับไปภูมิลําเนาเดิมที่ตนมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบาน
เอกสารที่ใชในการติดตอ
1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานของบานที่จะยายเขา
2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูแจงยายหรือบัตรประจําตัวตาม
กฎหมายอื่นพรอมสําเนาบัตรที่ลงชื่อเจาของบัตรกํากับไว
3. เจาบานที่จะยายเขาอยูใหม
4. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบานที่จะยายเขาอยูใหม
5. หนั ง สื อ ยิ น ยอมใหแจงยายเขาของเจาบานที่ จ ะเขาอยู ใหม
(กรณีเจาบานไมสามารถไปดําเนินการแจงยายได)
6. หนังสือมอบหมายจากผูยายที่อยูบัตรฯ พรอมดวยสําเนาบัตรฯ
ที่ลงชื่อเจาของบัตรกํากับไวทั้งผูมอบและผูรับมอบ(กรณีผูแจงยายที่อยู
มอบผูอื่นมาดําเนินการแทนทั้ง 2 ฝCายควรเป-นผูที่มีความเกี่ยวของ
สัมพันธ?กันไมวาจะเป-นญาติ/คนรูจัก/ผูมีสวนไดเสีย/ผูที่มีนิติสัมพันธ?)
ขั้นตอนในการติดตอ
1. ยื่นหลักฐานตอนายทะเบียนทองที่ที่จะยายเขา
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และลงรายการในใบแจง
การยายที่อยู โดยใหผูแจงลงลายมือชื่อในชองผูแจงยายออก และ
ชองผูแจงยายเขา เจาลงลายมือชื่อในชองเจาบานยินยอมใหยายเขา
3. พิมพ?ทะเบียนบานเพิ่มคนยายเขา แลวคืนทะเบียนบานฉบับ
เจาบานและบัตรประจําตัวประชาชนแกผูแจง
4. เสียคาธรรมเนียม 20 บาท

ระยะเวลาการแจง แจงภายใน 15 วัน นับแตวันที่สรางบานเสร็จ/
วันที่รื้อบานเสร็จ
เอกสารที่ใชในการติดตอ
การแจงแกไขรายการในทะเบียนบาน
1. บัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง
หากพบวารายการในทะเบี ย นบานของตนไมถู ก ตอง เชน วั น
2. หลักฐานการอนุญาตปลูกสรางบานตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ถามี)
เดือน ป> ชื่อ นามสกุล ผิดไปจากความจริง ใหนําหลักฐานเอกสาร
3. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ อาทิเชน โฉนดที่ดนิ /น.ส.3/สัญญาเชา
ของทางราชการฉบับที่ถูกตองพรอมสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานไป
4. สําเนาทะเบียนบานทีร่ ื้อถอน (กรณีแจงรื้อบาน)
ยื่นคํารองแกไขใหถูกตอง
5. ใบรับแจงเกี่ยวกับบาน (ท.ร.9)

แผนพับประชาสัมพันธ*
การใหบริการงานทะเบียนราษฎร
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลเกาะเพชร

งานทะเบียนราษฎร
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเกาะเพชร
จัดทําโดย นายจิรพงศ? สุวรรณละออง , นายปKติ สุขเฝาะ
งานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลเกาะเพชร
โทร. 0-7538-9379 (ในวันและเวลาราชการ)

