
คู่มอืบรกิารประชาชน
งานทะเบยีนราษฎร

เทศบาลตาํบลเมอืงศรไีค
อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

แจ้งเกดิครับ



สแกน QRcode
เพ่ือสนทนาผาน Facebook



สารบญั

การยา้ยปลายทางอตัโนมตัิ

การขอตรวจคดัรับรองสําเนา

การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงรายการ�นเอกสาร
การทะเบยีนราษฎร

การขอบา้นเลขที�

การแจง้การยา้ยออก

การแจง้การยา้ยเขา้

การแจง้การตาย

การแจง้เกดิเกนิกาํหนด

การแจง้การเกดิ 1

2
3
4

5
6

7
8
9



การแจง้การเกดิ
การแจง้เกดิภาย�น 15 วนั  นบัแตว่นัเกดิ 

หลักฐาน 

บัตรประชาชน
ผู้แจง้

หนงัสือรับรองการเกดิ
จากโรงพยาบาล (ท.ร.1/1) 

ทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้น

ขั�นตอนการติดต่อ 

ผู้แจง้ยื�นเอกสารและ
หลักฐานตอ่นายทะเบยีน 

นายทะเบยีนตรวจสอบ
หลกัฐานและลงรายการ�น
สูตบิตัร แลว้เพิ�มชื�อเดก็�น

ทะเบยีนบา้น 

เมื�อดาํเนนิการเรยีบรอ้ย
แลว้จงึมอบสูตบิตัรและ

หลกัฐาน�ห้กบัผู้แจง้

สาํเนาทะเบยีนบา้น

1

รอ 10 นาท ีฟรค่ีาธรรมเนียม



2การแจ้งเกดิ

   ตั�งแตวั่นพน้กาํหนด 15 วนั 
นับตั�งแตวั่นที�เกดิ

เกนิกาํหนด

หลักฐาน 

บัตรประชาชนผูแ้จง้
, บิดา หรอืมารดา

หนงัสือรับรองการเกดิจาก
โรงพยาบาล ( ท.ร.1/1 ) 

สําเนาทะเบียน
สมรส ( ถา้ม ี)

ทะเบยีนบ้านฉบบั
เจา้บา้น

ขั�นตอนการติดต่อ 

ผู้แจง้ยื�นเอกสารและ
หลกัฐานตอ่นายทะเบยีน 

   นายทะเบยีนตรวจสอบหลกัฐานสาเหตทุี�ไมแ่จ้งการ
เกดิภาย�นกาํหนด และสอบสวนผูแ้จง้ บดิา มารดา
ใหท้ราบสาเหตทุี�ไมแ่จง้การเกดิภาย�นเวลาที�กาํหนด 

สาํเนาทะเบยีนบา้น

รอ 15 นาท ีฟรค่ีาธรรมเนยีม



หนังสือรับรองการตาย
จากโรงพยาบาล 

(กรณีตายที�สถานพยาบาล)

ใบรับแจ้งการตาย 
ที�ออกโดย ผญบ.

(กรณีตาย�นบ้านหรือนอกบ้าน)

การแจง้การตาย
    ใหเ้จา้บา้น หรอืผู้พบศพแจง้ตอ่นาย
ทะเบยีนทอ้งที� ภาย�น 24 ชั�วโมง นบัแต่
เวลาตายหรือพบศพ 

หลักฐาน 

สาํเนาทะเบยีนบา้น

บัตรประชาชนผู้
แจ้งและผู้ตาย

ทะเบียนบ้าน
ที�ผู้ตายมีชื�อ

ขั�นตอนการติดต่อ 

ผู้แจง้ยื�นเอกสารและหลกัฐานตอ่
นายทะเบยีน 

จาํหนา่ยชื�อผูต้ายออกจากทะเบยีนบา้น 
 ( กรณผีูต้ายมชีื�อที�สํานกัทะเบยีนที�แจง้

) 

3

รอ 10 นาท ีฟรค่ีาธรรมเนียม



4การแจง้
การย้ายเขา้

  ใหเ้จา้บา้นแจ้งการย้ายเขา้ภาย�น 15 วนั    
นบัแตว่นัที�มผู้ียา้ยเขา้มาอยูใ่นบา้น

หลักฐาน 

สาํเนาทะเบยีนบา้น

ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

บัตรประชาชนเจ้าบ้าน 
กรณีมาด้วยตนเอง

ใบแจ้งการย้ายที�อยู ่
( ท.ร.6 ) ตอนที� 1 และ 2

ขั�นตอนการติดต่อ 

ผู้แจง้ยื�นเอกสารหลักฐานตอ่นายทะเบยีน นายทะเบยีนตรวจสอบหลกัฐานและรายการ�น�บ
แจง้การยา้ยที�อยู ่ซึ�งเจา้บา้นลงชื�อยนิยอม�หย้า้ย

เขา้เป�นที�เรยีบรอ้ยแลว้

รอ 10 นาท ีฟรค่ีาธรรมเนียม

หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านพร้อม
รับรองสําเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน 
 กรณีเจ้าบ้านมาด้วยตนเอง�ม่ได้

บัตรประชาชนผู้ได้รับมอบหมาย
กรณีเจ้าบ้านมาด้วยตนเอง�ม่ได้



5การแจง้
การย้ายออก

  เจา้บา้นหรอืผูย้า้ยที�อยูแ่จง้ยา้ยออก
ภาย�น 15 วนันบัแต่วนัที�มผู้ียา้ยออก

หลักฐาน 

บตัรประชาชนเจา้บา้น
และผูย้า้ยที�อยู่ 

ขั�นตอนการติดต่อ 

ผู้แจง้ยื�นตอ่นายทะเบยีนทอ้ง
ที�ที�มีชื�ออยูใ่นทะเบยีนบา้น

นายทะเบยีนตรวจสอบและจาํหนา่ย
รายการบคุคลที�จะยา้ยออกจากสําเนา

ทะเบยีนบา้น 

นายทะเบยีนมอบหลกัฐานการ
แจง้และ�บแจง้การยา้ยที�อยู่

(ท.ร.6) ตอนที� 1 และ 2 เพื�อนาํ�ป
แจง้ยา้ยเขา้ตอ่�ป

สาํเนาทะเบยีนบา้น

ทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้น

รอ 10 นาท ียกเว้นคา่ธรรมเนยีม



6การแจ้งยา้ย
ปลายทางอตัโนมติั
ผู้ขอแจง้ย้าย สามารถ�ปขอแจง้ยา้ยออก และขอแจง้ยา้ยเขา้ตอ่
นายทะเบยีนผูร้บัแจง้แหง่ทอ้งที�ที�ไปอยูใ่หม ่โดย�มต่อ้งเดนิทาง
กลับ�ปขอแจง้ยา้ยออก ณ สํานกัทะเบยีนเดมิที�มชีื�ออยูใ่นทะเบียน

หลักฐาน 

บตัรประชาชนของ
ผูย้า้ยและเจา้บา้น 

ขั�นตอนการติดต่อ 

ผู้แจง้ยื�นตอ่นายทะเบยีน
ท้องที�ที�มชีื�ออยูใ่น

ทะเบยีนบา้น

นายทะเบยีนตรวจสอบและจาํหนา่ย
รายการบคุคลที�จะยา้ยออกจากสําเนา

ทะเบยีนบา้น 

นายทะเบยีนมอบหลกัฐานการ
แจง้และ�บแจง้การยา้ยที�อยูต่อน
ที� 1 และ 2 เพื�อนาํ�ปแจง้ยา้ยเขา้

ตอ่�ป

สาํเนาทะเบยีนบา้น

ทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้น
ที�จะยา้ยเขา้

รอ 10 นาท ียกเว้นคา่ธรรมเนยีม



การขอบา้นเลขที�
     บ้านปลกูสรา้ง�หม่ หรอืปลกูสรา้งนาน
แลว้ แต่ยงั�ม่มีบา้นเลขที� 

หลักฐาน 

สําเนา�บอนญุาตกอ่สรา้ง
(แบบ อ.1) หรือหนงัสือ
รับรองสิ�งปลกูสรา้ง  

ใบรบัแจง้เกี�ยวกบับา้น
หรอือาคาร (ท.ร.9)  

สําเนาโฉนดที�ดนิ 

บตัรประชาชนผูแ้จง้

ขั�นตอนการติดต่อ 

ผูแ้จง้ยื�นเอกสารและหลัก
ฐานตอ่นายทะเบยีน 

นายทะเบยีนตรวจสอบหลกัฐาน�ห้ถกูต้อง
แลว้ดาํเนนิการออกรหัสบา้นเลขที� พรอ้ม
ออกเลม่ทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้น (ท.ร.14)

หนงัสือยนิยอม�หป้ลูกสรา้ง
กรณปีลกูสร้าง�นที�ดนิบคุคลอื�น 

ภาพถา่ยสิ�งปลูกสรา้ง
ดา้นหนา้ หลัง ซา้ย ขวา

และหอ้งนํ�า 

7

85/2

รอ 15 นาท ีฟรค่ีาธรรมเนยีม



8การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงรายการ
ในเอกสารการทะเบยีนราษฎร
   เมื�อรายการ�นทะเบยีนบา้นผิดพลาด
จากความเป�นจรงิ 

หลักฐาน 

สาํเนาทะเบยีนบา้น

บตัรประชาชน
ผู้แจง้

ทะเบยีนบา้น
ฉบบัเจา้บา้น

ขั�นตอนการติดต่อ 

ผู้แจง้ยื�นเอกสารและหลกัฐานตอ่นายทะเบยีน นายทะเบยีนตรวจสอบหลกัฐานและรายการ�น
ขอ้มลูทะเบยีนบา้นตามสัญญาซื�อขายและโฉนดที�ดนิ

ที�ผูแ้จง้�ดย้ื�นขอ�วเ้ป�นหลกับานต่อนายทะเบยีน

รอ 15 นาท ีฟรค่ีาธรรมเนยีม

สําเนาโฉนดที�ดนิ สัญญาซื�อขายที�ดนิ
หรอืสัญญาการโอน
หรอืสัญญาการ�ห้



9

บัตรประชาชนผู้ได้รับมอบหมาย 

การขอตรวจคดั
รบัรองสําเนา

   กรณขีอคดัรบัรองทะเบยีนบา้น (ท.ร. 14/1)  

หลักฐาน 

บัตรประชาชน
ผู้ขอคัดรบัรอง

สําเนา�บอนญุาต
เป�นทนายความ 

ขั�นตอนการติดต่อ 

ผู้แจ้งยื�นเอกสารตอ่นายทะเบียน นายทะเบยีนตรวจสอบหลกัฐาน
แลว้ดาํเนนิการ

รอ 15 นาท ียกเว้นค่าธรรมเนียม

หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน
พร้อมรับรองสําเนาบัตรประชาชน  

บตัรประชาชนทนาย

คาํสั�งศาล

กรณีมาด้วยตนเอง กรณีมามอบอํานาจ�ห้ผู้ใดผู้หนึ�ง กรณีมามอบอํานาจ�ห้ทนาย



โทร. 045-429541

Website : http://www.muangsrikai.go.th/

Facebook : เทศบาลตําบลเมืองศรีไค

http://www.muangsrikai.go.th/

