
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

การแจ้งย้ายเข้าเจ้าบ้านจะตอ้งแจง้ยา้ยเขา้ภายใน  15  วนั  นบัแต่
วนัท่ีมีผูย้า้ยท่ีอยูเ่ขา้มาอยูใ่นบา้น 
หลกัฐานในการแจ้งย้ายเข้า 
ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น (ท.ร.14) , บตัรประจ าตวั
ประชาชนผูแ้จง้/เจา้บา้น , หนงัสือมอบอ านาจจากเจา้บา้นพร้อม
บตัรประจ าตวัประชาชนผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากเจา้บา้น (ถา้มี)  ,   
ใบแจง้การยา้ยท่ีอยู ่(ท.ร.6)  ตอนท่ี  1  และตอนท่ี  2 
การแจ้งย้ายออกเจ้าบ้านจะตอ้งยา้ยออก  ภายใน  15  วนั  นบัแต่
วนัท่ีมีผูย้า้ยออกจากบา้น 
หลกัฐานในการย้ายออก 

ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น , บตัรประจ าตวัประชาชนของ
เจา้บา้น/ผูแ้จง้ ,หนงัสือมอบอ านาจจากเจา้บา้นพร้อมบตัร
ประจ าตวัประชาชนผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย (ถา้มี) และท่ีอยูใ่หม่ท่ีจะ
ยา้ยช่ือผูน้ั้นเขา้ไปอยูม่าติดต่อนายทะเบียนฯ เพ่ือขอแจง้ยา้ยออก 

การแจ้งย้ายปลายทางอตัโนมตั ิ

การแจง้ยา้ยปลายทาง  หมายถึง  ผูท่ี้ตอ้งการจะยา้ยท่ีอยูส่ามารถ
ไปแจง้ยา้ยออกและยา้ยเขา้  ณ  ส านกัทะเบียนแห่งท่ีอยูใ่หม่  โดย
ไม่ตอ้งเดินทางกลบัไปแจง้ยา้ยออกจากทะเบียนบา้นท่ีภูมิล าเนา
เดิม  ซ่ึงผูย้า้ยเป็นผูแ้จง้ยา้ยตวัเอง 

หลกัฐานการแจ้งย้ายปลายทางอตัโนมตั ิ

       ให้เจ้าบ้านและผู้ย้ายเข้า หรือบิดา มารดา (กรณียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)  น าส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้นของบา้นท่ีจะยา้ยเขา้ , 
บตัรประจ าตวัประชาชนของเจา้บา้นและผูท่ี้ตอ้งการแจง้ยา้ยหรือ
บิดา มารดา (กรณีไม่บรรลุนิติภาวะ)มาติดต่อนายทะเบียน 

 

 

กฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม                           
การทะเบียนราษฎร 

1. การขอคดัส าเนาทะเบียนบา้น (ท.ร.14/1) 
    อตัราค่าธรรมเนียม  ฉบบัละ  10  บาท 
2. การขอคดัทะเบียนคนเกิด (ท.ร.1/ก) 
อตัราค่าธรรมเนียม  ฉบบัละ  10  บาท 
3. การขอคดัทะเบียนคนตาย (ท.ร.4/ก) 
    อตัราค่าธรรมเนียม  ฉบบัละ  10  บาท 
4. การขอคดัขอ้มูลทะเบียนประวติัราษฎร 
    อตัราค่าธรรมเนียม  ฉบบัละ  20  บาท 
5. การขอคดัส าเนาทะเบียนบา้น (ท.ร.14)  แทนฉบบัเดิม 
    ท่ีหายหรือช ารุด 
    อตัราค่าธรรมเนียม  ฉบบัละ  20  บาท 
6. การแจง้เกิดต่างส านกัทะเบียน 
    อตัราค่าธรรมเนียม  ฉบบัละ  20  บาท 
7. การแจง้ตายต่างส านกัทะเบียน 
    อตัราค่าธรรมเนียม  ฉบบัละ  20  บาท 
8. การแจง้ยา้ยปลายทางอตัโนมติั 
    อตัราค่าธรรมเนียม  ฉบบัละ  20  บาท 

 
มีข้อสงสัยเกี่ยวกบังานทะเบียนราษฎร 

ติดต่อส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลฝายกวาง 
โทรศัพท์ 0-5445-2979 , 080-1248927 

หรือสายด่วนงานทะเบียนราษฎร (กรมการปกครอง) 
1548 

 
คู่มือ 

ติดต่องานทะเบียนราษฎร 
ส านักทะเบียนเทศบาลต าบลฝายกวาง 

“ยิม้แย้มแจ่มใส 

เตม็ใจบริการ 

ท างานถูกต้องฉับไว 

ประทับใจประชาชน” 
 

 

ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลฝายกวาง  
ตั้งอยู่  ณ  ทีว่่าการอ าเภอเชียงค า  ช้ัน 1 

ประชาสมัพนัธ์โดย 
ส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลฝายกวาง 
อ าเภอเชียงค า  จงัหวดัพะเยา 
โทร. 0-5445-2979,080-1248927 

 

การแจ้งย้ายที่อยู่ 

http://www.statelessperson.com/www/?q=node/6228
http://www.statelessperson.com/www/?q=node/6228


 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

ทะเบียนบ้าน  หมายถึง  ทะเบียนประจ าบา้นแต่ละบา้นซ่ึงแสดง
เลขท่ีประจ าบา้นและรายการของคนทั้งหมดท่ีอยูใ่นบา้น 

เจ้าบ้าน  หมายถึง  ผูซ่ึ้งเป็นหวัหนา้ครอบครองบา้นในฐานะเป็น
เจา้ของ  ผูเ้ช่าหรือในฐานะอ่ืนใดก็ตาม 

การขอเลขประจ าบ้าน  เม่ือปลูกสร้างบา้นหรืออาคารเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ใหเ้จา้ของบา้น  เจา้บา้น  หรือผูท่ี้เจา้บา้นมอบหมาย  
ไปแจง้ต่อนายทะเบียน ณ ส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลต าบล
ฝายกวาง  เพื่อขอเลขประจ าบา้นภายใน  15  วนั 
หลกัฐานทีจ่ะต้องน าไปแจ้งเพือ่ขอเลขประจ าบ้าน 

1.  บตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้จง้  กรณีผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
    ใหน้ าส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบและหนงัสือ 
     มอบหมายใหไ้ปแสดงดว้ย 
2.  รูปถ่ายบา้นท่ีสร้างเสร็จใหม่(ถา้มี) 
3.  หลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีปลูกสร้างบา้น (โฉนดท่ีดิน   
    น.ส.3 หรือเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงกรรมสิทธ์ิอยา่งอ่ืน) (ถ้าม)ี 
4. ใบรับแจง้เก่ียวกบับา้น (ท.ร.9) จากผูใ้หญ่บา้น  
การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกท าลาย 

 เม่ือมีการร้ือถอนบา้น  หรือบา้นถูกท าลาย  เช่น  เพลิง
ไหม ้ เป็นตน้  ใหแ้จง้ต่อนายทะเบียนภายใน  15  วนั  นบัแต่วนัท่ี  
ร้ือถอนเสร็จหรือวนัท่ีบา้นถูกท าลาย  พร้อมกบัน าใบรับแจง้
เก่ียวกบับา้น (ท.ร.9)  จากผูใ้หญ่บา้น  บตัรประจ าตวัประชาชน
ของผูแ้จง้และน าส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้นเพ่ือคืนแก่นาย
ทะเบียนดว้ย

 
 
 

 
 

สูติบัตรหรือใบเกิด  คือหลกัฐานท่ีทางราชการออกใหเ้พ่ือพิสูจน์
ทราบตวับุคคลและใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงเร่ืองสิทธิต่าง ๆ 

เด็กเกดิในบ้านใหเ้จา้บา้นหรือบิดาหรือมารดาแจง้ต่อนาย
ทะเบียนผูรั้บแจง้แห่งทอ้งท่ีท่ีมีเดก็เกิดในบา้นภายในวนัท่ี  15 วนั
นบัแต่วนัเกิด 

เด็กเกดินอกบ้านใหบิ้ดา มารดา หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายแจง้ต่อ
นายทะเบียนผูรั้บแจง้แห่งทอ้งท่ีท่ีเกิดนอกบา้นภายใน  15  วนั  
เวน้แต่กรณีจ าเป็นอาจแจง้ภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัเกิด 

เด็กเกดิในสถานพยาบาลเจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลจะออก
หนงัสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1)  ใหน้ ามายืน่ต่อนายทะเบียนผูรั้บ
แจง้แห่งทอ้งท่ีท่ีตั้งของสถานพยาบาล 

หลกัฐานทีต้่องน าไปแจ้งการเกดิ 

1. บตัรประจ าตวัประชาชนผูแ้จง้ 

2. บตัรประจ าตวัประชาชนบิดา  มารดา  (ถา้มี) 
3. ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้นท่ีจะเพ่ิมช่ือเด็กท่ีเกิด 

4. หนงัสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1)จากโรงพยาบาลหรือ
ใบรับแจง้การเกิด ท.ร.1 ตอนหนา้ จากก านนั ผูใ้หญ่บา้น 

ผู้ฝ่าฝืน  หากไม่แจง้เกิดภายในก าหนดตอ้งระวางโทษปรับไม่
เกิน  1,000  บาท 

กรณเีด็กอ่อนถูกทอดทิง้ผูท่ี้พบเห็นเด็กเป็นผูแ้จง้ต่อเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจเพ่ือรับเด็กไวแ้ลว้ส่งต่อใหเ้จา้หนา้ท่ีประชาสงเคราะห์เป็น
ผูแ้จง้เกิด 

 
(โปรดน าบัตรประจ าตวัประชาชนมาตดิต่อราชการทุกคร้ัง) 

 
 
 
 

คนตายในบ้านใหเ้จา้บา้นเป็นผูแ้จง้  ถา้ไม่มีเจา้บา้นใหผู้พ้บศพ
เป็นผูพ้บศพเป็นผูแ้จง้ต่อนายทะเบียนแห่งทอ้งท่ีท่ีมีคนตายภายใน  
24  ชัว่โมง  นบัแต่เวลาตาย 

คนตายนอกบ้านใหค้นท่ีไปกบัผูต้ายหรือผูพ้บศพเป็นผูแ้จง้ต่อ
นายทะเบียนแห่งทอ้งท่ีท่ีมีการตายหรือพบศพ ภายใน  24  ชัว่โมง  
นบัแต่เวลาตาย ในกรณีน้ีจะแจง้ต่อพนกังานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจก็ได ้  

คนตายในสถานพยาบาล เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลจะออก
หนงัสือรับรองการตาย  (ท.ร.4/1)  ให ้ เพ่ือน าไปแจง้ต่อนาย
ทะเบียนผูรั้บแจง้แห่งทอ้งท่ีท่ี\ตั้งของสถานพยาบาล 

หลกัฐานทีจ่ะต้องน าไปแจ้งตาย 
1. หนงัสือรับแจง้การตาย (ท.ร.4 ตอนหนา้)  กรณีแจง้ตายต่อ 
    ก านนั ผูใ้หญ่บา้น  (ตอ้งใหแ้พทยใ์นสถานพยาบาลระบุการ 
    สนันิฐานสาเหตุการตายดว้ย) 
2. หนงัสือรับรองการตาย (ท.ร.4/1)  กรณีตายในโรงพยาบาลหรือ 
    สถานพยาบาล 
3.  เอกสารการชนัสูตรพลิกศพ  (ถา้มี) 
4. บตัรประจ าตวัประชาชนผูแ้จง้ 
5. บตัรประจ าตวัประชาชนผูต้าย (ถา้มี) 
6. ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้นท่ีคนตายมีช่ืออยู ่(ถา้มี) 

ผู้ฝ่าฝืน  หากไม่แจง้ตายภายในก าหนดตอ้งระวางโทษปรับไม่
เกิน  1,000  บาท 
 

 

งานทะเบียนราษฎร การแจ้งเกดิ การแจ้งตาย 


