
ข้อมูลการแจ้งเกดิ  (ส านักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง) 
 

กรณีเด็กเกิดในโรงพยาบาล สถานีอนามยัหรือสถานพยาบาล 
หลกัเกณฑ ์

ใหเ้จา้บา้นของสถานพยาบาล หรือ บิดา หรือ มารดาของเด็กแจง้การเกิดภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีเด็กเกิด 

หลกัฐานท่ีตอ้งน าไปแสดงเพื่อแจง้เกิดและขอสูติบตัร 
1. บตัรประจ าตวัของผูแ้จง้การเกิด 

2. หนงัสือรับรองการเกิด (ท.ร. 1/1) ท่ีสถานพยาบาลออกให้ 
3. ส าเนาทะเบียน (ฉบบัเจา้บา้น) ท่ีจะเพิ่มช่ือเด็ก 

ขั้นตอนการติดต่อ 
1. ยืน่เอกสารหลกัฐานท่ีงานทะเบียนราษฎรของอ าเภอ หรือเทศบาลแห่งทอ้งท่ีท่ีสถานพยาบาลตั้งอยู ่
(สถานพยาบาลท่ีเด็กเกิด) 
2. เม่ือนายทะเบียนรับแจง้การเกิดและเพิ่มช่ือเด็กในทะเบียนบา้นเรียบร้อยแลว้ นายทะเบียนจะมอบสูติบตัร
และส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้นคืนใหก้บัผูแ้จง้ 
กรณีเด็กเกิดนอกสถานพยาบาล 
หลกัเกณฑ ์

1. กรณีเด็กเกิดในบา้น เช่น บา้นของบิดา มารดา ญาติพี่นอ้ง โรงงาน เป็นตน้ ใหเ้จา้บา้นท่ีเด็กเกิดหรือบิดา 
หรือมารดาของเด็ก แจง้การเกิดภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีเด็กเกิด 

2. กรณีเด็กเกิดนอกบา้น เช่น ศาลาพกัผูโ้ดยสาร หา้งนา บนรถรับจา้ง เป็นตน้ ใหบิ้ดา หรือมารดาของเด็ก แจง้
การเกิดภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีเด็กเกิด 

หลกัฐานท่ีตอ้งน าไปแสดงเพื่อแจง้เกิดและขอสูติบตัร 
1. บตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้จง้การเกิด 

2. ใบรับแจง้การเกิด (ท.ร. 1 ตอนหนา้) ท่ีใหผู้ใ้หญ่บา้นออกให ้(ถา้มี) 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัเจา้บา้น) ท่ีจะเพิ่มช่ือเด็ก 

4. พยานบุคคลท่ีรู้เห็นการเกิดของเด็ก เช่น หมอต าแย เพื่อนบา้น เป็นตน้ 

ขั้นตอนการติดต่อ 
1. ถา้เด็กเกิดนอกเขตเทศบาล ใหแ้จง้ต่อผูใ้หญ่บา้นของหมู่บา้นท่ีเด็กเกิด แลว้น าหลกัฐานใบรับแจง้การเกิด 
(ท.ร. 1 ตอนหนา้) ท่ีผูใ้หญ่บา้นออกใหพ้ร้อมทั้งหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไปยืน่ท่ีงานทะเบียนราษฎรของอ าเภอ



แห่งทอ้งท่ีท่ีเด็กเกิด (ถา้สะดวกท่ีจะไปแจง้การเกิดท่ีงานทะเบียนราษฎรของอ าเภอโดยตรง โดยไม่ไดแ้จง้กบั
ผูใ้หญ่บา้นก็สามารถด าเนินการได)้ 
2. ถา้เด็กเกิดในเขตเทศบาล ใหย้ืน่เอกสารหลกัฐานท่ีงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลแห่งทอ้งท่ีท่ีเด็กเกิด 

3. เม่ือนายทะเบียนรับแจง้การเกิดและเพิ่มช่ือเด็กในทะเบียนบา้นเรียบร้อยแลว้ นายทะเบียนจะมอบสูติบตัร 
และส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้นคืนใหก้บัผูแ้จง้ 
 

การแจ้งการตาย 
กรณีตายในสถานพยาบาล 
หลกัเกณฑ ์

ใหเ้จา้บา้นของสถานพยาบาล หรือบุคคลท่ีเจา้บา้นมอบหมายแจง้การตายภายใน 24 ชัว่โมง นบัแต่เวลาตาย 
หลกัฐานท่ีตอ้งน าไปแสดงเพื่อแจง้ตายและขอมรณะบตัร  
1. บตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้จง้การตายหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
2. บตัรประจ าตวัประชาชนของผูต้าย (ถา้มี) 
3. หนงัสือรับรองการตาย (ท.ร. 4/1) ท่ีสถานพยาบาลออกให้ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัเจา้บา้น) ท่ีคนตายมีช่ือ (ถา้มี) 
ขั้นตอนการติดต่อ 
1. ยืน่เอกสารหลกัฐานท่ีงานทะเบียนราษฎรของอ าเภอ หรือเทศบาลแห่งทอ้งท่ีท่ีสถานพยาบาลตั้งอยู ่
(สถานพยาบาลท่ีรักษาก่อนตาย) 
2. เม่ือนายทะเบียนรับแจง้การตายและจ าหน่ายช่ือผูต้ายในทะเบียนบา้นเรียบร้อยแลว้ นายทะเบียนจะมอบ
มรณะบตัรและส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้นคืนให้กบัแจง้ 
กรณีตายนอกสถานพยาบาล 
หลกัเกณฑ ์

1. กรณีตายในบา้น เช่น บา้นของผูต้าย ญาติพี่นอ้ง โรงงาน เป็นตน้ ใหเ้จา้บา้นท่ีมีคนตายหรือผูพ้บศพหรือ
บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย แจง้การตายภายใน 24 ชัว่โมง นบัแต่เวลาตายหรือเวลาท่ีพบศพ 

2. กรณีตายนอกบา้น เช่น ศาลาพกัผูโ้ดยสาร หา้งนา บนรถรับจา้ง เป็นตน้ ใหบุ้คคลท่ีไปกบัผูต้ายหรือผูพ้บศพ 

แจง้การตายภายใน 24 ชัว่โมง นบัแต่เวลาตายหรือเวลาท่ีพบศพ 

หลกัฐานท่ีตอ้งน าไปแสดงเพื่อแจง้ตายและขอมรณะบตัร 
1. บตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้จง้การตายหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
2. บตัรประจ าตวัประชาชนของผูต้าย (ถา้มี) 
3. ใบรับแจง้การตาย (ท.ร. 4 ตอนหนา้) ท่ีผูใ้หญ่บา้นออกให ้(ถา้มี) 



4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัเจา้บา้น) ท่ีผูต้ายมีช่ืออยู ่(ถา้มี)  
5. พยานบุคคลท่ีรู้เห็นการตายหรือพบศพ เช่น ญาติพี่นอ้ง เพื่อนบา้น เป็นตน้ 

ขั้นตอนการติดต่อ 
1. ถา้ทอ้งท่ีท่ีตายหรือพบศพอยูน่อกเขตเทศบาล ใหแ้จง้ต่อผูใ้หญ่บา้นของหมู่บา้นท่ีตายหรือพบศพ แลว้น า
หลกัฐานใบรับแจง้การตาย (ท.ร. 4 ตอนหนา้) ท่ีผูใ้หญ่บา้นออกใหพ้ร้อมทั้งหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไปยืน่ท่ี
งานทะเบียนราษฎรของอ าเภอแห่งทอ้งท่ีท่ีตายหรือพบศพ (ถา้สะดวกท่ีจะไปแจง้การตายท่ีงานทะเบียนราษฎร
ของอ าเภอโดยตรงโดยไม่ไดแ้จง้กบัผูใ้หญ่บา้นก็สามารถด าเนินการได ้

2. ถา้ทอ้งท่ีท่ีตายอยูใ่นเขตเทศบาล ใหผู้แ้จง้ยืน่เอกสารหลกัฐานท่ีงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลแห่งทอ้งท่ีท่ี
ตายหรือพบศพ 

3. เม่ือนายทะเบียนรับแจง้การตายและจ าหน่ายช่ือผูต้ายในทะเบียนบา้นเรียบร้อยแลว้ นายทะเบียนจะมอบ
มรณะบตัรและส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้นคืนใหก้บัผูแ้จง้ 
 

การแจ้งย้ายทีอ่ยู่ 
การแจง้ยา้ยออก 
หลกัเกณฑ ์

ใหเ้จา้บา้นของบา้นท่ีมีคนยา้ยออก แจง้การยา้ยออกภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีคนยา้ยออกจากบา้น 

หลกัฐานท่ีตอ้งน าไปแสดง 
1. บตัรประจ าตวัประชาชนของเจา้บา้นหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
2. บตัรประจ าตวัประชาชนของคนท่ียา้ยออก (ถา้มี) 
3. ใบรับแจง้การยา้ยท่ีอยู ่(ท.ร. 6 ตอนหนา้) ท่ีผูใ้หญ่บา้นออกให ้(ถา้มี) 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัเจา้บา้น) ท่ีคนยา้ยออกมีช่ืออยู ่
ขั้นตอนการติดต่อ 
1. ถา้บา้นท่ีคนยา้ยออกอยูน่อกเขตเทศบาล ใหแ้จง้ต่อผูใ้หญ่บา้นของหมู่บา้นท่ีบา้นหลงันั้นตั้งอยู ่ แลว้น า
หลกัฐานใบรับแจง้การยา้ยท่ีอยู ่ (ท.ร. 6 ตอนหนา้) ท่ีผูใ้หญ่บา้นออกให ้พร้อมทั้งหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไปยืน่
ท่ีงานทะเบียนราษฎรของอ าเภอแห่งทอ้งท่ีท่ีผูย้า้ยออกมีช่ือในทะเบียนบา้น (ถา้ผูแ้จง้สะดวกท่ีจะไปแจง้การยา้ย
ออกท่ีงานทะเบียนราษฎรของอ าเภอโดยตรง โดยยงัไม่ไดแ้จง้กบัผูใ้หญ่บา้นก็สามารถด าเนินการได)้ 
2. ถา้บา้นท่ีคนยา้ยออกอยูใ่นเขตเทศบาล ใหย้ืน่เอกสารหลกัฐานท่ีงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลแห่งทอ้งท่ีท่ี
บา้นหลงันั้นตั้งอยู ่
3. เม่ือนายทะเบียนรับแจง้การยา้ยออกและจ าหน่ายยา้ยในทะเบียนบา้นเรียบร้อยแลว้ นายทะเบียนจะมอบใบ
แจง้การยา้ยท่ีอยู ่และส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้นคืนใหก้บัผูแ้จง้ 



4. ใหผู้แ้จง้ยา้ยออกน าใบแจง้การยา้ยท่ีอยูไ่ปแจง้ยา้ยเขา้ทะเบียนบา้นหลงัท่ีเขา้ไปอยูใ่หม่ 
การแจง้ยา้ยเขา้ 
หลกัเกณฑ ์

ใหเ้จา้บา้นของบา้นท่ีมีคนยา้ยเขา้ แจง้การยา้ยเขา้ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีผูน้ั้นเขา้อยูใ่นบา้น 

หลกัฐานท่ีตอ้งน าไปแสดง 
1. บตัรประจ าตวัประชาชนของเจา้บา้นหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
2. บตัรประจ าตวัประชาชนของคนท่ียา้ยเขา้ (ถา้มี) 
3. ใบแจง้การยา้ยท่ีอยู ่(ท.ร. 6) ท่ีไดม้าจากการแจง้ยา้ยออก 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัเจา้บา้น) ท่ีจะยา้ยช่ือเขา้ไปอยู ่
ขั้นตอนการติดต่อ 
1. ยืน่เอกสารหลกัฐานท่ีงานทะเบียนราษฎรของอ าเภอหรือเทศบาลแห่งทอ้งท่ีท่ีจะยา้ยเขา้ 
2. เม่ือนายทะเบียนรับแจง้การยา้ยเขา้และเพิ่มช่ือผูย้า้ยเขา้ในทะเบียนบา้นเรียบร้อยแลว้ นายทะเบียนจะมอบ
ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้นคืนใหก้บัผูแ้จง้ 
การแจง้ยา้ยท่ีอยูป่ลายทาง 
หลกัฐานท่ีตอ้งน าไปแสดง 
1. บตัรประจ าตวัประชาชนของเจา้บา้นท่ีจะยา้ยเขา้ 
2. บตัรประจ าตวัประชาชนของคนท่ียา้ยเขา้อยูใ่นบา้น 

3. หนงัสือแสดงความยนิยอมของเจา้บา้นท่ีอนุญาตใหย้า้ยเขา้อยูใ่นบา้น 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัเจา้บา้น) ท่ียา้ยเขา้ไปอยูใ่หม่ 
ขั้นตอนการติดต่อ 
ยืน่เอกสารหลกัฐานท่ีงานทะเบียนราษฎรของอ าเภอหรือเทศบาลแห่งทอ้งท่ีท่ีจะยา้ยเขา้แห่งเดียว โดยไม่ตอ้ง
กลบัไปแจง้การยา้ยออก ณ ส านกัทะเบียนท่ีบา้นเดิมตั้งอยู ่
การแจ้งย้ายปลายทางต้องเสียค่าธรรมเนียม 20 บาท 

 


