ข้ อมูลการแจ้ งเกิด

(สานักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง)

กรณี เด็กเกิดในโรงพยาบาล สถานีอนามัยหรื อสถานพยาบาล
หลักเกณฑ์
ให้เจ้าบ้านของสถานพยาบาล หรื อ บิดา หรื อ มารดาของเด็กแจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่เด็กเกิด
หลักฐานที่ตอ้ งนาไปแสดงเพื่อแจ้งเกิดและขอสู ติบตั ร
1. บัตรประจาตัวของผูแ้ จ้งการเกิด
2. หนังสื อรับรองการเกิด (ท.ร. 1/1) ที่สถานพยาบาลออกให้
3. สาเนาทะเบียน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่จะเพิ่มชื่ อเด็ก
ขั้นตอนการติดต่อ
1. ยืน่ เอกสารหลักฐานที่งานทะเบียนราษฎรของอาเภอ หรื อเทศบาลแห่งท้องที่ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่
(สถานพยาบาลที่เด็กเกิด)
2. เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการเกิดและเพิ่มชื่ อเด็กในทะเบียนบ้านเรี ยบร้อยแล้ว นายทะเบียนจะมอบสู ติบตั ร
และสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้กบั ผูแ้ จ้ง
กรณี เด็กเกิดนอกสถานพยาบาล
หลักเกณฑ์
1. กรณี เด็กเกิดในบ้าน เช่น บ้านของบิดา มารดา ญาติพี่นอ้ ง โรงงาน เป็ นต้น ให้เจ้าบ้านที่เด็กเกิดหรื อบิดา
หรื อมารดาของเด็ก แจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่เด็กเกิด
2. กรณี เด็กเกิดนอกบ้าน เช่น ศาลาพักผูโ้ ดยสาร ห้างนา บนรถรับจ้าง เป็ นต้น ให้บิดา หรื อมารดาของเด็ก แจ้ง
การเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่เด็กเกิด
หลักฐานที่ตอ้ งนาไปแสดงเพื่อแจ้งเกิดและขอสู ติบตั ร
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผูแ้ จ้งการเกิด
2. ใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร. 1 ตอนหน้า) ที่ให้ผใู ้ หญ่บา้ นออกให้ (ถ้ามี)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่จะเพิ่มชื่อเด็ก
4. พยานบุคคลที่รู้เห็นการเกิดของเด็ก เช่น หมอตาแย เพื่อนบ้าน เป็ นต้น
ขั้นตอนการติดต่อ
1. ถ้าเด็กเกิดนอกเขตเทศบาล ให้แจ้งต่อผูใ้ หญ่บา้ นของหมู่บา้ นที่เด็กเกิด แล้วนาหลักฐานใบรับแจ้งการเกิด
(ท.ร. 1 ตอนหน้า) ที่ผใู ้ หญ่บา้ นออกให้พร้อมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องไปยืน่ ที่งานทะเบียนราษฎรของอาเภอ

แห่งท้องที่ที่เด็กเกิด (ถ้าสะดวกที่จะไปแจ้งการเกิดที่งานทะเบียนราษฎรของอาเภอโดยตรง โดยไม่ได้แจ้งกับ
ผูใ้ หญ่บา้ นก็สามารถดาเนินการได้)
2. ถ้าเด็กเกิดในเขตเทศบาล ให้ยนื่ เอกสารหลักฐานที่งานทะเบียนราษฎรของเทศบาลแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด
3. เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการเกิดและเพิม่ ชื่ อเด็กในทะเบียนบ้านเรี ยบร้อยแล้ว นายทะเบียนจะมอบสู ติบตั ร
และสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้กบั ผูแ้ จ้ง
การแจ้ งการตาย
กรณี ตายในสถานพยาบาล
หลักเกณฑ์
ให้เจ้าบ้านของสถานพยาบาล หรื อบุคคลที่เจ้าบ้านมอบหมายแจ้งการตายภายใน 24 ชัว่ โมง นับแต่เวลาตาย
หลักฐานที่ตอ้ งนาไปแสดงเพื่อแจ้งตายและขอมรณะบัตร
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผูแ้ จ้งการตายหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
2. บัตรประจาตัวประชาชนของผูต้ าย (ถ้ามี)
3. หนังสื อรับรองการตาย (ท.ร. 4/1) ที่สถานพยาบาลออกให้
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่คนตายมีชื่อ (ถ้ามี)
ขั้นตอนการติดต่อ
1. ยืน่ เอกสารหลักฐานที่งานทะเบียนราษฎรของอาเภอ หรื อเทศบาลแห่งท้องที่ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่
(สถานพยาบาลที่รักษาก่อนตาย)
2. เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการตายและจาหน่ายชื่ อผูต้ ายในทะเบียนบ้านเรี ยบร้อยแล้ว นายทะเบียนจะมอบ
มรณะบัตรและสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้กบั แจ้ง
กรณี ตายนอกสถานพยาบาล
หลักเกณฑ์
1. กรณี ตายในบ้าน เช่น บ้านของผูต้ าย ญาติพี่นอ้ ง โรงงาน เป็ นต้น ให้เจ้าบ้านที่มีคนตายหรื อผูพ้ บศพหรื อ
บุคคลที่ได้รับมอบหมาย แจ้งการตายภายใน 24 ชัว่ โมง นับแต่เวลาตายหรื อเวลาที่พบศพ
2. กรณี ตายนอกบ้าน เช่น ศาลาพักผูโ้ ดยสาร ห้างนา บนรถรับจ้าง เป็ นต้น ให้บุคคลที่ไปกับผูต้ ายหรื อผูพ้ บศพ
แจ้งการตายภายใน 24 ชัว่ โมง นับแต่เวลาตายหรื อเวลาที่พบศพ
หลักฐานที่ตอ้ งนาไปแสดงเพื่อแจ้งตายและขอมรณะบัตร
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผูแ้ จ้งการตายหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
2. บัตรประจาตัวประชาชนของผูต้ าย (ถ้ามี)
3. ใบรับแจ้งการตาย (ท.ร. 4 ตอนหน้า) ที่ผใู ้ หญ่บา้ นออกให้ (ถ้ามี)

4. สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่ผตู ้ ายมีชื่ออยู่ (ถ้ามี)
5. พยานบุคคลที่รู้เห็นการตายหรื อพบศพ เช่น ญาติพี่นอ้ ง เพื่อนบ้าน เป็ นต้น
ขั้นตอนการติดต่อ
1. ถ้าท้องที่ที่ตายหรื อพบศพอยูน่ อกเขตเทศบาล ให้แจ้งต่อผูใ้ หญ่บา้ นของหมู่บา้ นที่ตายหรื อพบศพ แล้วนา
หลักฐานใบรับแจ้งการตาย (ท.ร. 4 ตอนหน้า) ที่ผใู ้ หญ่บา้ นออกให้พร้อมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องไปยืน่ ที่
งานทะเบียนราษฎรของอาเภอแห่งท้องที่ที่ตายหรื อพบศพ (ถ้าสะดวกที่จะไปแจ้งการตายที่งานทะเบียนราษฎร
ของอาเภอโดยตรงโดยไม่ได้แจ้งกับผูใ้ หญ่บา้ นก็สามารถดาเนินการได้
2. ถ้าท้องที่ที่ตายอยูใ่ นเขตเทศบาล ให้ผแู ้ จ้งยืน่ เอกสารหลักฐานที่งานทะเบียนราษฎรของเทศบาลแห่งท้องที่ที่
ตายหรื อพบศพ
3. เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการตายและจาหน่ายชื่ อผูต้ ายในทะเบียนบ้านเรี ยบร้อยแล้ว นายทะเบียนจะมอบ
มรณะบัตรและสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้กบั ผูแ้ จ้ง
การแจ้ งย้ ายทีอ่ ยู่
การแจ้งย้ายออก
หลักเกณฑ์
ให้เจ้าบ้านของบ้านที่มีคนย้ายออก แจ้งการย้ายออกภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่คนย้ายออกจากบ้าน
หลักฐานที่ตอ้ งนาไปแสดง
1. บัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
2. บัตรประจาตัวประชาชนของคนที่ยา้ ยออก (ถ้ามี)
3. ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6 ตอนหน้า) ที่ผใู ้ หญ่บา้ นออกให้ (ถ้ามี)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่คนย้ายออกมีชื่ออยู่
ขั้นตอนการติดต่อ
1. ถ้าบ้านที่คนย้ายออกอยูน่ อกเขตเทศบาล ให้แจ้งต่อผูใ้ หญ่บา้ นของหมู่บา้ นที่บา้ นหลังนั้นตั้งอยู่ แล้วนา
หลักฐานใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6 ตอนหน้า) ที่ผใู ้ หญ่บา้ นออกให้ พร้อมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องไปยืน่
ที่งานทะเบียนราษฎรของอาเภอแห่งท้องที่ที่ผยู ้ า้ ยออกมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ถ้าผูแ้ จ้งสะดวกที่จะไปแจ้งการย้าย
ออกที่งานทะเบียนราษฎรของอาเภอโดยตรง โดยยังไม่ได้แจ้งกับผูใ้ หญ่บา้ นก็สามารถดาเนินการได้)
2. ถ้าบ้านที่คนย้ายออกอยูใ่ นเขตเทศบาล ให้ยนื่ เอกสารหลักฐานที่งานทะเบียนราษฎรของเทศบาลแห่งท้องที่ที่
บ้านหลังนั้นตั้งอยู่
3. เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการย้ายออกและจาหน่ายย้ายในทะเบียนบ้านเรี ยบร้อยแล้ว นายทะเบียนจะมอบใบ
แจ้งการย้ายที่อยู่ และสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้กบั ผูแ้ จ้ง

4. ให้ผแู ้ จ้งย้ายออกนาใบแจ้งการย้ายที่อยูไ่ ปแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านหลังที่เข้าไปอยูใ่ หม่
การแจ้งย้ายเข้า
หลักเกณฑ์
ให้เจ้าบ้านของบ้านที่มีคนย้ายเข้า แจ้งการย้ายเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ผนู ้ ้ นั เข้าอยูใ่ นบ้าน
หลักฐานที่ตอ้ งนาไปแสดง
1. บัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
2. บัตรประจาตัวประชาชนของคนที่ยา้ ยเข้า (ถ้ามี)
3. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6) ที่ได้มาจากการแจ้งย้ายออก
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่จะย้ายชื่อเข้าไปอยู่
ขั้นตอนการติดต่อ
1. ยืน่ เอกสารหลักฐานที่งานทะเบียนราษฎรของอาเภอหรื อเทศบาลแห่งท้องที่ที่จะย้ายเข้า
2. เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการย้ายเข้าและเพิ่มชื่อผูย้ า้ ยเข้าในทะเบียนบ้านเรี ยบร้อยแล้ว นายทะเบียนจะมอบ
สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้กบั ผูแ้ จ้ง
การแจ้งย้ายที่อยูป่ ลายทาง
หลักฐานที่ตอ้ งนาไปแสดง
1. บัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
2. บัตรประจาตัวประชาชนของคนที่ยา้ ยเข้าอยูใ่ นบ้าน
3. หนังสื อแสดงความยินยอมของเจ้าบ้านที่อนุญาตให้ยา้ ยเข้าอยูใ่ นบ้าน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่ยา้ ยเข้าไปอยูใ่ หม่
ขั้นตอนการติดต่อ
ยืน่ เอกสารหลักฐานที่งานทะเบียนราษฎรของอาเภอหรื อเทศบาลแห่งท้องที่ที่จะย้ายเข้าแห่งเดียว โดยไม่ตอ้ ง
กลับไปแจ้งการย้ายออก ณ สานักทะเบียนที่บา้ นเดิมตั้งอยู่
การแจ้ งย้ายปลายทางต้ องเสี ยค่ าธรรมเนียม 20 บาท

