การแจ้ งเกิด

4. รู ปถ่ายของบุคคลที่ขอแจ้งการเกิด 1 รู ป (กรณี อายุเกิน 7 ปี
บริ บูรณ์)
เมื่อมีคนเกิดต้องแจ้งชื่อคนเกิดให้ถูกต้องตามหลักการตั้งชื่อบุคคล
5. หนังสื อรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
พร้อมกับการแจ้งการเกิด
ขั้นตอนในการติดต่ อ
คนเกิดในบ้ านให้เจ้าบ้านหรื อบิดาหรื อมารดาแจ้งต่อนายทะเบียน
1. ผูแ้ จ้งยืน่ เอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่เด็กเกิด
ผูร้ ับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้าน ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั เกิด
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานแล้วเปรี ยบเทียบคดีความผิด
คนเกิดนอกบ้ านให้บิดาหรื อมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้งแห่ง
และสอบสวนผูแ้ จ้ง บิดามารดาให้ทราบสาเหตุที่ไม่แจ้งการเกิด
ท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้านหรื อแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ภายในสิ บห้าวัน
ภายในกาหนด ในกรณี บิดาหรื อมารดาไม่อาจมาให้ถอ้ ยคาในการ
นับแต่วนั เกิด ในกรณี จาเป็ นไม่อาจแจ้งได้ตามกาหนด ให้แจ้งภายหลังได้
สอบสวนได้ ไม่วา่ จะด้วยกรณี ใด นายทะเบียนจะบันทึกถึงสาเหตุ
แต่ตอ้ งไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วนั เกิด
ดังกล่าวไว้
เอกสารทีใ่ ช้ ในการติดต่อ
3. นายทะเบียนนาเสนอนายอาเภอแห่งท้องที่พิจารณาอนุมตั ิออก
1. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
สูติบตั ร และเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
2. บัตรประจาตัวประชาชนผูแ้ จ้ง
การแจ้ งตาย
3. หนังสื อรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
ขั้นตอนในการติดต่ อ (หลักฐานถูกต้ องดาเนินการแล้ วเสร็จในเวลา 10
เมื่อมีคนตายให้แจ้งการตาย (1) คนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรื อ
นาที)
ผูพ้ บศพแจ้งต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตาย ภายในยีส่ ิ บ
1. ผูแ้ จ้งยืน่ เอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด สี่ ชวั โมง นับแต่เวลาตาย หรื อพบศพ (2) คนตายนอกบ้าน ให้คนที่ไป
่
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนบ้าน และลงรายการ กับผูต้ ายหรื อผูพ้ บศพแจ้งต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้งแห่งท้องที่ ที่มีการ
ในสูติบตั รแล้วเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านและสาเนาทะเบียนบ้านฉบับ ตายหรื อพบศพ หรื อแห่งท้องที่ ที่จะพึงแจ้งได้ภายในยีส่ ิ บสี่ ชวั โมงนับ
่
เจ้าบ้าน แล้วมอบสูติบตั รและสาเนาทะเบียนบ้านคืนให้กบั ผูแ้ จ้ง
แต่เวลาตายหรื อเวลาพบศพ กรณี เช่นนี้ จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ าย
การแจ้ งเกิดเกินกาหนด
ปกครองหรื อ ตารวจก็ได้ กาหนดเวลาให้แจ้งตาม (1) และ (2) ถ้า
เป็ นการแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้งเมื่อพ้นเวลาที่กฎหมาย
ท้องที่ใดการคมนาคมไม่สะดวก ผูอ้ านวยการทะเบียน กลางอาจขยาย
กาหนดไว้ (15 วัน) ตามกฎหมายมีบทกาหนดโทษต้องระวางโทษปรับ
เวลาออกไปตามที่เห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่เกินเจ็ดวันนับแต่เวลาตาย
ไม่เกินหนึ่งพันบาท
หรื อเวลาพบศพ หากไม่ปฏิบตั ิตาม (1) และ (2) ต้องระวางโทษปรับ
เอกสารทีใ่ ช้ ในการติดต่อ
ไม่เกินหนึ่งพันบาท เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
1. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
1. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคล
2. บัตรประจาตัวประชาชนของผูแ้ จ้ง บัตรประจาตัวประชาชน
(ถ้ามี)
ของบิดา มารดา (ถ้ามี)
2. หนังสื อรับรองการตายจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
3. พยานบุคคลที่ให้การรับรอง และบัตรประจาตัวประชาชน
3. บัตรประจาตัวประชาชนของผูแ้ จ้ง

ขั้นตอนการติดต่ อ (หลักฐานถูกต้องดาเนินการแล้ วเสร็จในเวลา 10
นาที)
1. ผูแ้ จ้งยืน่ เอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียน เพื่อตรวจสอบ
และลงรายการในมรณะบัตร
2. จาหน่ายชื่อผูต้ ายออกจากทะเบียนบ้าน โดยจะประทับคาว่า
"ตาย" สี แดง ไว้หน้ารายการคนตาย
3. มอบมรณะบัตร ตอนที่ 1 สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัว
ประชาชนคืนผูแ้ จ้ง

การแจ้ งย้ายเข้ า
เมื่อมีผยู ้ า้ ยที่อยูเ่ ข้าอยูใ่ นบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าภายในสิ บ
ห้าวันนับแต่วนั ที่ยา้ ยเข้า อยูใ่ นบ้าน หากไม่ปฏิบตั ิตามต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
เอกสารทีใ่ ช้ ในการติดต่อ
1. สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
2. บัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
3. หนังสื อมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณี ผแู ้ จ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)
4. บัตรประจาตัวประชาชนของผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
5. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6) ตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเจ้าบ้านลงนาม
ยินยอมให้ยา้ ยเข้าแล้ว
ขั้นตอนในการติดต่ อ (หลักฐานถูกต้ องดาเนินการแล้ วเสร็จในเวลา 10
นาที)
1. ยืน่ เอกสาร และหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะย้ายเข้า
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการใบแจ้งการย้ายที่
อยูแ่ ละเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และสาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
โดยตรวจสอบรายการให้ถูกต้องตรงกัน แล้วมอบสาเนาทะเบียนบ้าน
และ หลักฐานคืนให้ผแู ้ จ้ง

การแจ้ งย้ายออก

เอกสารทีใ่ ช้ ในการติดต่อ
1. สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของบ้านที่จะย้ายเข้า
เมื่อผูอ้ ยูใ่ นบ้านย้ายที่อยูจ่ ากบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกภายใน
2. บัตรประจาตัวประชาชนของผูแ้ จ้งย้าย หรื อบัตรประจาตัวตาม
สิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ผอู ้ ยูใ่ นบ้านย้ายออก หากไม่ปฏิบตั ิตามต้องระวาง
กฎหมายอื่นพร้อมสาเนา บัตรที่ลงชื่อเจ้าของบัตรกากับไว้
โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
3. เจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยูใ่ หม่
หลักฐาน
4. บัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยูใ่ หม่
1. สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
5. หนังสื อยินยอมให้แจ้งย้ายเข้าของเจ้าบ้านที่จะเข้าอยูใ่ หม่
2. บัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
(กรณี เจ้าบ้านไม่สามารถไป ดาเนินการแจ้งย้ายได้)
3. หนังสื อมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณี ผแู ้ จ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)
6. หนังสื อมอบหมายจากผูย้ า้ ยที่อยู่ บัตร ฯ พร้อมด้วยสาเนาบัตร ฯ
4. บัตรประจาตัวประชาชนของผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
ที่ลงชื่อเจ้าของบัตรกากับไว้ ทั้งผูม้ อบและผูร้ ับมอบ (กรณี ผแู ้ จ้งย้ายที่
(กรณี มอบหมาย)
อยูม่ อบผูอ้ ื่นมาดาเนินการแทน ผูร้ ับมอบหมาย 1 คน ควรดาเนินการ
5. บัตรประจาตัวประชาชนของผูย้ า้ ยที่อยูก่ รณี แจ้งย้ายที่อยูข่ อง
แทนผูป้ ระสงค์จะแจ้งย้ายที่อยูป่ ลายทางได้ไม่เกิน 3 คน และทั้ง 2 ฝ่ าย
ตนเอง
ควรเป็ นผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กันไม่วา่ จะเป็ นญาติ คนรู ้จกั ผูม้ ี
ขั้นตอนการติดต่ อ (หลักฐานถูกต้องดาเนินการแล้ วเสร็จในเวลา 10
ส่วนได้เสี ย หรื อผูท้ ี่มีนิติสมั พันธ์)
นาที)
ขั้นตอนการติดต่ อ (หลักฐานถูกต้องดาเนินการแล้ วเสร็จในเวลา 10
1. ยืน่ เอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีชื่ออยูใ่ น
นาที)
ทะเบียนบ้าน (ถึงแม้วา่ เจ้าบ้านไม่สามารถไปแจ้งย้ายออกให้ได้ผทู ้ ี่ยา้ ย
1. ยืน่ หลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่จะย้ายเข้า
อยูส่ ามารถขอทาหน้าที่เจ้าบ้านเพือ่ ย้ายชื่อตนเองออกได้)
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และลงรายการในใบแจ้งการ
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการบุคคลที่จะย้ายออก
ลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ และจาหน่ายรายการบุคคลที่ยา้ ยออก ย้ายที่อยู่ โดยให้ผแู ้ จ้งลงลายมือชื่อในช่องผูแ้ จ้งย้ายออก และช่องผูแ้ จ้ง
ย้ายเข้า เจ้าลงลายมือชื่อในช่องเจ้าบ้านยินยอมให้ยา้ ยเข้า
ในทะเบียนบ้านและสาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) โดยจะ
3. พิมพ์ทะเบียนบ้านเพิม่ คนย้ายเข้า แล้วคืนทะเบียนบ้านฉบับ
ประทับคาว่า "ย้าย" สีนา้ เงินไว้หน้ารายการ ฯ และระบุวา่ ย้ายไปที่ใด
3. นายทะเบียนมอบหลักฐานการแจ้งคืนผูแ้ จ้ง พร้อมทั้งใบแจ้งย้าย เจ้าบ้านและบัตร ฯ แก่ผแู ้ จ้ง
4. เสี ยค่าธรรมเนียม 20 บาท
ที่อยูต่ อนที่ 1 และ 2 เพื่อนาไปแจ้งย้ายเข้าต่อไป

การแจ้ งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
ผูย้ า้ ยที่อยูส่ ามารถติดต่อขอแจ้งย้ายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผู ้
นั้นอาศัยอยูใ่ หม่ได้ โดยไม่ตอ้ งกลับไปภูมิลาเนาเดิมที่ตนมีชื่ออยูใ่ น
ทะเบียนบ้าน

เอกสารแนะนาการติดต่ อขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลมวกเหล็ก

งานทะเบียนราษฎร
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

งานทะเบียนราษฎร สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
โทร.036-341775 (วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 – 16.30 น.)

