
       ส  ำนกัทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบำลต ำบลป่ำออ้ดอนชยั 

  กำรจดัตัง้ส  ำนกัทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบำลต ำบลป่ำออ้ดอนชยั   โดยผลของกฎหมำยหรอื

พระรำชบญัญตัิกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ.2534   ตำมกำรเปลี่ยนแปลงฐำนะองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลป่ำออ้

ดอนชยัเป็นเทศบำลต ำบลป่ำออ้ดอนชยั  เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎำคม  2551  ก ำหนดใหเ้ทศบำลต ำบลป่ำออ้

ดอนชยัจดัตัง้ส  ำนกัทะเบียนทอ้งถ่ิน  และไดร้บัมอบงำนทะเบียนรำษฎร วนัท่ี 31 มีนำคม 2552   เป็นตน้มำ  

โดยใหบ้รกิำรงำนทะเบียนรำษฎรในเขตพืน้ท่ีต  ำบลป่ำออ้ดอนชยั จ ำนวน 21 หมูบ่ำ้น  

 ณ  อำคำรท่ีท ำกำรอ ำเภอเมืองเชียงรำย  ตัง้อยู่ถนนเวยีงบรูพำ  ต ำบลรมิกก  อ  ำเภอเมืองเชียงรำย จงัหวดั

เชียงรำย  มีอ  ำนำจหนำ้ท่ีตำมพระรำชบญัญตัิกำรทะเบียนรำษฎร  ไดแ้ก่ 

  1.รบัแจง้กำรเกิด   และออกสตูิบตัรใหก้บัคนสญัชำติไทย  คนตำ่งดำ้วท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียน
บำ้น ท.ร.13  คนตำ่งดำ้วท่ีเขำ้เมืองชอบดว้ยกฎหมำยวำ่ดว้ยคนเขำ้เมือง  รวมถงึผูห้ลบหนีเขำ้เมือง  บคุคล
ท่ีไม่มีสถำนะทำงทะเบียนท่ีไดร้บัจดัท ำทะเบียนประวตัิตำมยทุธศำสตรแ์กไ้ขปัญหำสถำนะและสทิธิของ
บคุคล     ท่ีคลอดบตุรในบำ้นหรอืนอกบำ้นและสถำนพยำบำลท่ีตัง้อยู่ในเขตส ำนกัทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบำล
ต ำบลป่ำออดอนชยั 

  2.รบัแจง้กำรตำย และออกมรณบตัรใหก้บัคนสญัชำติไทย  และคนตำ่งดำ้วท่ีมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบำ้น ท.ร.13  คนตำ่งดำ้วท่ีเขำ้เมืองชอบดว้ยกฎหมำยวำ่ดว้ยคนเขำ้เมือง  รวมถงึผูห้ลบหนีเขำ้เมือง   
และบคุคลท่ีไม่มีสถำนะทำงทะเบียนท่ีไดร้บัจดัท ำทะเบียนประวตัิตำมยทุธศำสตรแ์กไ้ขปัญหำสถำนะและ
สิทธิของบคุคลจำกรฐับำล    ท่ีเสียชีวิตในบำ้นหรอืนอกบำ้นและสถำนพยำบำลท่ีตัง้อยู่ในเขตส ำนกัทะเบียน
ทอ้งถ่ินเทศบำลต ำบลป่ำออดอนชยั 

  3.รบัแจง้กำรยำ้ยท่ีอยู่  โดยรบัแจง้กำรยำ้ยออกและยำ้ยเขำ้รำยกำรบคุคลตำมทะเบียนบำ้น
เมื่อเจำ้ของรำยกำรบคุคลท่ีขอยำ้ยออกหรอืยำ้ยเขำ้ ไดย้ำ้ยท่ีอยู่ออกจำกบำ้นหรอืยำ้ยเขำ้ไปอำศยัอยู่ใน
บำ้นตำมทะเบียนบำ้นท่ีแจง้ยำ้ยออกหรอืยำ้ยเขำ้แลว้  ใหก้บั คนสญัชำติไทย  คนตำ่งดำ้วท่ีเขำ้เมืองชอบ
ดว้ยกฎหมำยวำ่ดว้ยคนเขำ้เมืองท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบยีนบำ้น ท.ร. 13      และบคุคลท่ีไม่มีสถำนะทำงทะเบียน
ท่ีไดร้บัจดัท ำทะเบียนประวตัิตำมยทุธศำสตรแ์กไ้ขปัญหำสถำนะและสทิธิของบคุคลจำกรฐับำล    ซึง่กำร
ยำ้ยท่ีอยู่ตอ้งเป็นไปตำมขอ้เท็จจรงิตำมเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่และตำมกฎหมำย 

 
 



  4.รบัแจง้กำรขอก ำหนดเลขประจ ำบำ้นและอำคำร  เพ่ือขอก ำหนดเลขประจ ำบำ้นและจดัท ำ

ทะเบียนบำ้น  รวมถงึจ ำหน่ำยบำ้นหรอือำคำร  ส  ำหรบับำ้นหรอือำคำรท่ีปลกูสรำ้งในเขตส ำนกัทะเบียน

ทอ้งถ่ินเทศบำลต ำบลป่ำออ้ดอนชยั   

  5.รบัแจง้กำรแกไ้ขรำยกำรในเอกสำรทะเบียนรำษฎรไดแ้ก่ ทะเบียนบำ้น เอกสำรสตูิบตัร  

มรณบตัร    ใหก้บัคนสญัชำติไทย  คนตำ่งดำ้วท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบำ้นท.ร.13  บคุคลท่ีไมมี่สถำนะทำง

ทะเบียนท่ีไดร้บัจดัท ำทะเบยีนประวตัิตำมยทุธศำสตรแ์กไ้ขปัญหำสถำนะและสิทธิของบคุคล  

  6.กำรเพ่ิมช่ือ/จ ำหน่ำยช่ือหรอืรำยกำรบคุลในทะเบียนบำ้น  และเอกสำรทะเบียนรำษฎร 

  7.กำรออกหนงัสือรบัรองกำรเกิด(ท.ร.20/1) ตำมมำตรำ 20/1 แห่งพระรำชบญัญตัิกำร

ทะเบียนรำษฎร  แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551  ส  ำหรบัผูท่ี้เกิดในประเทศไทยและมีช่ืออยู่ในทะเบียน

บำ้นหรอืทะเบยีนประวตัิ  แตไ่ม่ไดแ้จง้กำรเกิด หรอืแจง้เกิดแลว้แต่ไม่มีสตูิบตัรหรอืสตูิบตัรช ำรุดสญูหำย

และไมส่ำมำรถคดัส ำเนำสตูิบตัรหรอืทะเบียนคนเกิดได ้ 

  8.กำรจดัท ำทะเบียนประวตัิบคุคลตำ่งดำ้ว ตำมมำตรำ 38 วรรคสอง แห่งแห่ง

พระรำชบญัญตัิกำรทะเบียนรำษฎร  แกไ้ขเพ่ิมเตมิ(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 ส  ำหรบัคนตำ่งดำ้วท่ีมีคณุสมบตัิ

ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย 

  9.กำรย่ืนค ำขอลงรำยกำรสญัชำติไทยในทะเบียนบำ้น ตำมมำตรำ 23 แห่งพระรำชบญัญตัิ

สญัชำติไทย  แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ใหก้บับคุคลตำ่งดำ้วท่ีเกิดในประเทศไทย (ก่อน วนัท่ี 26 

กมุภำพนัธ ์พ.ศ.2535) ท่ีไดร้บัผลกระทบจำกค ำสั่งคณะปฏิวตัิ ท่ี 337  

  10.กำรคดัและรบัรองเอกสำรทะเบียนรำษฎร ไดแ้ก่เอกสำรสตูิบตัร มรณบตัร แบบ ท.ร.

38/1  แบบ ท.ร.38 ก  ,แบบท.ร14/1 แบบ ท.ร.12 

  1.งำนท่ีไดร้บัมอบหมำยหรอืตำมค ำสั่งผูบ้งัคบับญัชำ 

  

      

 

 

 



การแจ้งการเกิด 

กรณีเดก็เกิดในสถานพยาบาล  เชน่ โรงพยำบำลรฐั/เอกชน หรือโรงพยำบำลสง่เสริมสขุภำพต ำบล 

ใหเ้จำ้บำ้นของสถำนพยำบำล หรือบดิำ,มำรดำของเดก็ แจง้กำรเกิดภำยใน 15 วนั นบัวนัท่ีเด็กเกิด 

หลักฐานทีต้่องน าไปแสดงเพื่อแจ้งการเกิดและออกสูติบัตร 

1.บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูแ้จง้  และบิดำ,มำรดำ 

2.ส ำเนำทะเบียนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น ท่ีเพิ่มช่ือเด็ก 

3.หนงัสือรบัรองกำรเกิด(ท.ร.1/1)  ท่ีสถำนพยำบำลออกให ้

ขัน้ตอนการแจ้งการเกิด 

1.น ำเอกสำรหลกัฐำนขำ้งตน้ไปแจง้กำรเกิดท่ีส ำนกัทะเบียนแหง่ทอ้งท่ีท่ีสถำนพยำบำลตัง้อยู ่(หรือแจง้ท่ีส ำนกั

ทะเบียนแหง่ทอ้งท่ีท่ีบิดำหรือมำรดำมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบำ้น (ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรแจง้กำรเกิดตำ่งส ำนกั

ทะเบียนท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง) 

2.เม่ือแจง้กำรเกิดตอ่นำยทะเบียนแหง่ทอ้งท่ีท่ีเด็กเกิด  นำยทะเบียนออกสตูบิตัรและออกใบแจง้กำรยำ้ยท่ีอยู่ใหก้บั

ผูแ้จง้เพ่ือใหเ้จำ้บำ้นไปด ำเนินกำรแจง้ยำ้ยเขำ้ภำยใน 15 วนั  แตห่ำกเป็นกำรแจง้ท่ีส ำนกัทะเบียนท่ีบิดำหรือ

มำรดำมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบำ้น  /นำยทะเบียนออกสตูบิตัรและเพิ่มช่ือในทะเบียนบำ้นเม่ือด ำเนินกำรเรียบรอ้ยแล้ว 

นำยทะเบียนจะมอบสตูิบตัรและทะเบียนบำ้นคืนใหก้บัผูแ้จง้ 
เดก็เกิดนอกสถานพยาบาล แยกออกเป็น 2 กรณี 

1.กรณีเด็กเกิดในบำ้น เชน่ บำ้นของบดิำ มำรดำ โรงแรม  โรงงำน ใหเ้จำ้บำ้นท่ีเด็กเกิด บดิำหรือมำรดำ คนใดคน

หนึ่งเป็นผูแ้จง้กำรเกิดภำยใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีเด็กเกิด 

2.กรณีเดก็เกิดนอกบำ้น เชน่ ศำลำพกัผูโ้ดยสำร  เถียงนำ บนรถ โดยสำรหรือรถสว่นตวั ใหบ้ิดำหรือมำรดำของเดก็  

เป็นผูแ้จง้กำรเกิดภำยใน 15 วนั 

หลักฐานทีต้่องน าไปแสดงเพื่อแจ้งการเกิดและขอสูติบัตร 

1.บตัรประจ ำตวัผูแ้จง้และของบดิำ,มำรดำ 

2.ใบรบัแจง้กำรเกิด(ท.ร.1 ตอนหนำ้) ท่ีก ำนนัหรือผูใ้หญ่บำ้นในฐำนะนำยทะเบียนผูร้บัแจง้ออกให ้

3.ส ำเนำทะเบียนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น ท่ีจะเพิ่มช่ือเดก็ 

4.พยำนบคุคลผูรู้เ้ห็นกำรเกิดหรือเอกสำรเก่ียวกบัตวัเดก็ (ถำ้มี) 

 

 



ขัน้ตอนการแจ้งการเกิด 

1.ถำ้เกิดในบำ้น ใหแ้จง้นำยทะเบียนผูร้บัแจง้ประจ ำหมู่บำ้นคือก ำนนัหรือผูใ้หญ่บำ้น  แลว้น ำหลกัฐำนใบรบัแจง้

กำรเกิด(ท.ร.1 ตอนหนำ้) พรอ้มกบัหลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ไปแจง้กำรเกิดท่ีส ำนกัทะเบียน  

2.ถำ้เดก็เกิดนอกบำ้น ใหย่ื้นเอกสำรหลกัฐำนแจง้กำรเกิดท่ีส ำนกัทะเบียน 

3.เม่ือนำยทะเบียนรบัแจง้กำรเกิดและเพิ่มช่ือในทะเบียนบำ้น นำยทะเบียนมอบสตูิบตัรและส ำเนำทะเบียนบำ้นคืน 

หำกเป็นคนตำ่งทอ้งท่ีนำยทะเบียนจะออกใบแจง้กำรยำ้ยท่ีอยูใ่หก้บัผูแ้จง้เพ่ือน ำไปแจง้ยำ้ยเขำ้ตำมภมูิล  ำเนำ

ตอ่ไป 

การแจ้งการตาย  

เมื่อมีการตายเกิดขึน้ทัง้ในและนอกสถานพยาบาล 

ใหเ้จำ้บำ้นของสถำนพยำบำลหรือเจำ้บำ้นท่ีมีกำรตำยหรือผูพ้บศพ(กรณีไมมี่เจำ้บำ้น)แจง้กำรตำยตอ่นำยทะเบียน

ผูร้บัแจง้ภำยใน 24 ชั่วโมง นบัแตเ่วลำตำยหรือพบศพ 

หลักฐานทีต้่องน าไปแสดงเพื่อแจ้งการตายและขอมรณบัตร 

1.บตัรประจ ำตวัของผูแ้จง้หรือผูไ้ดร้บัมอบหมำย/หนงัสือมอบหมำย 

2.บตัรประจ ำตวัประชำชน และทะเบียนบำ้นผูต้ำย 

3.ใบรบัแจง้กำรตำย(ทร.4 ตอนหนำ้) ท่ีผูใ้หญ่บำ้นออกให ้กรณีท่ีเสียชีวิตในทอ้งท่ีเทศบำลต ำบลป่ำออ้ดอนชยั 

4.หนงัสือรบัรองกำรตำย(ถำ้มี) 

5.ส ำเนำทะเบียนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้นท่ีคนตำยมีช่ืออยู่ 

ขัน้ตอนการแจ้งการตาย 

1.ย่ืนเอกสำรหลกัฐำนท่ีส ำนกัทะเบียนแหง่ทอ้งท่ีท่ีสถำนพยำบำลท่ีรกัษำก่อนตำยหรือบำ้นท่ีมีกำรตำยเกิดขึน้ 

 หรือสถำนท่ีพบศพ  

2.เม่ือนำยทะเบียนรบัแจง้กำรตำยและออกมรณบตัร/จ ำหนำ่ยช่ือผูต้ำยในทะเบียนบำ้นเรียบรอ้ยแลว้  

นำยทะเบียนจะมอบมรณบตัรและทะเบียนบำ้นคืนใหก้บัผูแ้จง้  หำกคนตำยตำ่งทอ้งท่ีผูแ้จง้จะตอ้งน ำเอกสำรมรณ

บตัรใหเ้จำ้บำ้นท่ีคนตำยม่ีช่ืออยู่ไปจ ำหนำ่ยช่ือในทะเบียนบำ้นท่ีส ำนกัทะเบียนท่ีบำ้นนัน้ตัง้อยู่ตอ่ไป 

 หมายเหตุ  หำกมีกำรตำยในบำ้นหรือตำยผิดธรรมชำต ิเชน่ กำรแขวนคอ  กินยำฆำ่แมลง  หลบัตำย และกำร

เสียชีวิตโดยไมท่รำบสำเหตหุรือตำยดว้ยโรคตดิตอ่ใหแ้จง้ตอ่ก ำนนั/ผูใ้หญ่บำ้นทนัทีเพ่ือท่ีจะแจง้ใหเ้จำ้หนำ้ท่ี

ต  ำรวจและแพทยน์ิตเิวชท ำกำรชนัสตูรศพโดยหำ้มเคล่ือนยำ้ยหรือจดักำรศพใด เม่ือทรำบผลกำรชนัสตูรแลว้นำย

ทะเบียนจงึจะออกมรณบตัร 



การแจ้งการย้ายที่อยู่ 

การแจ้งย้ายออก 

ใหเ้จำ้บำ้นของบำ้นท่ีมียำ้ยออก แจง้กำรยำ้ยออกภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีคนยำ้ยออกจำกบำ้น 

หลักฐานทีต่้องน าไปแสดง 
1.บตัรประจ ำตวัเจำ้บำ้นหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยพรอ้มหนงัสือมอบหมำย 

2.บตัรประจ ำตวัคนยำ้ยออก(ถำ้มี) 
3.ส ำเนำทะเบียนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้นท่ีมีคนยำ้ยออกมีช่ืออยู่    
ขัน้ตอนการแจ้งย้ายออก   
1.ใหเ้จำ้บำ้นหรือผูไ้ดร้บัมอบหมำยน ำหลกัฐำนแจง้ตอ่นำยทะเบียนแหง่ทอ้งท่ีท่ีบำ้นมีคนยำ้ยออกตัง้อยู่  
2.เม่ือนำยทะเบียนรบัแจง้กำรยำ้ยออกและออกใบแจง้กำรยำ้ยท่ีอยู/่ประทบัตรำยำ้ย 

 ในทะเบียนบำ้นเรียบรอ้ยแลว้  นำยทะเบียนจะมอบใบแจง้กำรยำ้ยท่ีอยู่( ท.ร.6.ตอนท่ี 1,2)  และทะเบียนบำ้นคืน
ใหก้บัผูแ้จง้ 
3.ผูแ้จง้ยำ้ยออก น ำใบแจง้กำรยำ้ยท่ีอยูใ่หเ้จำ้บำ้นของบำ้นท่ีเขำ้อยูอ่ำศยั ไปแจง้ยำ้ยเขำ้ท่ีส  ำนกัทะเบียนท่ีบำ้น
แหง่ใหมต่ัง้อยู่ ภายใน 15 วัน และหากมิได้แจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านใดภายใน 30 วัน  ผู้ย้ายทีอ่ยู่จะถูก
เพ่ิมชื่อเข้าทะเบียนบ้านกลาง   
การแจ้งย้ายเข้า 
 ใหเ้จำ้บำ้นของบำ้นท่ีมีคนยำ้ยเขำ้  แจง้กำรยำ้ยเขำ้ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีบคุคลผูน้ัน้เขำ้มำอยูใ่นบำ้น  
 หลกัฐำนท่ีตอ้งน ำไปแสดงตอ่นำยทะเบียน 

1.บตัรประจ ำตวัประชำชนของเจำ้บำ้นหรือผูไ้ดร้บัมอบหมำย/หนงัสือมอบหมำย 

2.บตัรประจ ำของคนท่ียำ้ยเขำ้(ถำ้มี) 
3.ใบแจง้กำรยำ้ยท่ีอยู(่ท.ร.6.)ตอนท่ี 1และ2  
4.ส ำเนำทะเบียนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น ท่ีจะยำ้ยเขำ้ 
ขัน้ตอนการแจ้งการย้ายเข้า 
1.ย่ืนเอกสำรหลกัฐำนท่ีส ำนกัทะเบียนแหง่ทอ้งท่ีท่ีบำ้นจะยำ้ยเขำ้นัน้ตัง้อยู่ 
 2.เม่ือนำยทะเบียนรบัแจง้กำรยำ้ยเขำ้และเพิ่มช่ือผูย้ำ้ยเขำ้ในทะเบียนบำ้น 

  3.นำยทะเบียนจะมอบส ำเนำทะเบียนบำ้นคืนใหก้บัผูแ้จง้ 
การแจ้งย้ายทีอ่ยู่ปลายทาง 
 ผูย้ำ้ยท่ีอยูไ่ปแสดงตนเพ่ือย่ืนค ำขอแจง้ยำ้ยท่ีอยูพ่รอ้มเจำ้บำ้นไปใหค้  ำยินยอมใหย้ำ้ยเขำ้บำ้น ตำมท่ีตนเขำ้พกั
อำศยัอยู่ 
 



หลักฐานทีต้่องน าไปแสดง 

1.บตัรประจ ำตวัของเจำ้บำ้นท่ีจะยำ้ยเขำ้ 
2.บตัรประจ ำตวัของคนท่ียำ้ยเขำ้อยูใ่นบำ้น 

3.กรณี เจำ้บำ้นมอบหมำยใหน้ ำหนงัสือมอบหมำยและส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนผูม้อบหมำยพรอ้มลง 

ลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้งดว้ย 

4.ส ำเนำทะเบียนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น ของบำ้นท่ียำ้ยเขำ้ 

ขัน้ตอนการแจ้งย้ายปลายทาง 

ย่ืนเอกสำรหลกัฐำนท่ีส ำนกัทะเบียนแหง่ทอ้งท่ีบำ้นยำ้ยเขำ้แหง่ใหมต่ัง้อยูเ่พียงแหง่เดียว โดยไมต่อ้งกลบัไปแจง้

ยำ้ยออกท่ีส ำนกัทะเบียนเดมิ    

กรณี ผู ้เยาว์ทีมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์และจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนแล้วสามารถแจ้งย้ายที่อยู่

ปลายทางด้วยตนเองได้ ถ้าเป็นการแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่บิดามารดาหรือผู ้ปกครองโดยชอบด้วย

กฎหมายมีชื่ออยู่ / การแจ้งย้ายปลายทางเสียค่าธรรมเนียม  จ านวน 20 บาท  

                  การก าหนดเลขประจ าบ้าน/อาคาร 

 บ้านหมายถึง โรงเรือนหรือสิ่งปลกูสรำ้งส ำหรบัใชเ้ป็นท่ีอยูอ่ำศยัและอำคำรท่ีใชป้ระโยชนอ์ยำ่งอ่ืน  ใหเ้จำ้บำ้น/
เจำ้ของบำ้นอำคำรแจง้ขอก ำหนดเลขประจ ำบำ้นหรือเลขประจ ำอำคำรตอ่นำยทะเบียนภำยใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ี
สรำ้งบำ้นหรือำคำรเสรจ็ ทัง้นี ้ก่อนปลกูสรำ้งบำ้นหรือำคำรตอ้งขออนญุำตก่อสรำ้งตำมระรำชบญัญตัิควบคมุ
อำคำร พ.ศ.2522 ตอ่เจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินเทศบำลต ำบลป่ำออ้ดอนชยั 

หลักฐานทีต้่องน าไปแสดงเพื่อแจ้งการก าหนดเลขประจ าบ้าน 

1.บตัรประจ ำตวัผูแ้จง้หรือผูไ้ดร้บัมอบหมำย/หนงัสือมอบหมำย 

2.ใบรบัแจง้เก่ียวกบับำ้นหรืออำคำร (ท.ร.9 /ท่ีก ำหรือผูใ้หญ่บำ้นออกให)้ 

3.ใบอนญุำตก่อสรำ้ง(แบบ.อ.1)  

4.ส ำเนำเอกสำรสิทธิท่ีดนิ /หนงัสือยินยอมใหป้ลกูสรำ้งบำ้น  

5.รูปถ่ำยบำ้น/อำคำร   

ขัน้ตอนการแจ้งขอก าหนดประจ าบ้าน 

1.ย่ืนเอกสำรหลกัฐำนท่ีส ำนกัทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบำลต ำบลป่ำออดอนชยั 

2.นำยทะเบียนตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำน 

3.ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิของท่ีดนิและสภำพบำ้น 

4.นำยทะเบียนก ำหนดเลขประจ ำบำ้นและจดัท ำทะเบียนบำ้น สง่มอบทะเบียนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้นใหก้บัผูแ้จง้ 



5.เจำ้บำ้น/ผูแ้จง้ ด  ำเนินกำรตดิหมำยเลขประจ ำบำ้น ไวท่ี้ตวับำ้น/อำคำรหรือประตรูัว้ใหเ้ห็นเดน่ชดั 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           อัตราคา่ธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 

1.การแจ้งย้ายปลายทาง     ฉบับละ       20.-บาท 
2.คัดและรับรองทะเบียนคนเกิด    ฉบับละ     10.-บาท 
3.คัดและรับรองทะเบียนคนตาย    ฉบับละ      10.-บาท 
4.คัดและรับรองรายการบุคคล(ท.ร.14/1)  ฉบับละ  10.-บาท 
5.คัดและรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร(ท.ร.12)  ฉบับละ  20.-บาท 
6.คัดส าเนาทะเบียนบ้านช ารุด,สูญหาย  ฉบับละ   30.-บาท 
7 การแจ้งหรือขอท่ีพ้นก าหนดเวลาไม่เกินหกเดือน   คร้ังละ   30.-บาท 



   และเกินหกเดือนไม่เกินหนึ่งปี    ครั้งละ    50.-บาท 
    หากเกินหนึ่งปี คิดเพ่ิมเดือนละ 10 บาท รวมแล้วไม่เกิน 500 บาท 

   (การแจ้งตามข้อ 7 ได้แก่ แจ้งการเกิด,แจ้งการตาย,แจ้งย้ายการท่ีอยู่/ย้ายเข้า,ย้ายออก, 
   แจ้งขอเลขที่บ้านหรืออาคาร,แจ้งรื้อบ้าน,แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


