
(กระบวนงานบริการที่ต่อเน ือ่งจากหน่วยงานอื่น)  งานทะเบยีนราษฎร  ฝ่ายปกครอง  สํานกัปลัดเทศบาล 
งานทีใ่ห้บริการ การแจ้งการเกดิ 

หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
          โทรศพัท:์ 0 5671 1007  ตอ่ 110 
       โทรสาร:  0 5671 1475  ตอ่ 113 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วนัจันทร์ – วนัเสาร์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกาํหนด) 
ต ัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

พ.ร.บ.การทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534   ตามมาตรา 18 เมื่อมีคนเกดิให้แจ้งการเกดิ ดงัน้ี 

(1) คนเกดิในบา้น ให้เจ้าบา้นหรือบดิาหรือมารดาแจ้งตอ่นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งแห่งทอ้งทีท่ีม่ีคนเกดิในบา้นภายในสิบห้าวนั

นับแตว่นัเกดิ 

(2) คนเกดินอกบา้น ให้บดิาหรือมารดาแจ้งตอ่นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งแห่งทอ้งทีท่ีม่ีคนเกดินอกบา้นหรือแห่งทอ้งทีท่ีจ่ะพึง

แจ้งได ้ภายในสิบห้าวนันับแตว่นัเกดิ กรณีจําเป็นไม่อาจแจ้งไดต้ามกาํหนดให้แจ้งภายหลงัไดแ้ตต่อ้งไม่เกนิสามสิบวนันับ

แตว่นัเกดิ 
      การแจ้งตาม (1) และ (2) ให้แจ้งตามแบบพิมพ์ทีผู่อ้าํนวยการทะเบยีนกลางกาํหนด พรอ้มท ัง้แจ้งชือ่คนเกดิ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน 
1. ผูแ้จ้ง ยื่นเอกสารหลกัฐาน ตอ่เจ้าหน้าที ่ (ระยะเวลา 2 นาท)ี 

2. เจ้าหน้าที ่ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและความถูกตอ้ง 
    (ระยะเวลา 2 นาท)ี     
3.  ลงรายการในฐานรบัแจ้งการเกดิ เพื่อเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอร์  พรอ้ม   
     พิมพ์สูตบิตัรเป็นหลกัฐานให้แกผู่แ้จ้ง( ระยะเวลา 2 นาท)ี 

4.  เพิ่มชือ่ในสาํเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้น (กรณีเพิ่มชือ่เขา้ตา่งทอ้งที ่
     ใหด้าํเนินการออกใบแจ้งการยา้ยทีอ่ยู่ให้กบัผูแ้จ้ง) ( ระยะเวลา 2 นาท)ี 

5.  เสนอนายทะเบยีนฯ หรือ ผูช้ว่ยนายทะเบยีนปฏบิตัริาชการแทน 
     นายทะเบยีนฯ  เพื่อพิจารณาอนุญาต  ( ระยะเวลา 5 นาท)ี 

4.  มอบสูตบิตัรและสาํเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้นหรือใบแจ้งการยา้ย   
    ให้กบัผูแ้จ้ง ( ระยะเวลา 2 นาท)ี 

หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 

สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาท ัง้ส้ิน  ไม่เกนิ  15 นาท ี

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต่อ้งใช ้
1.  บตัรประจําตวัประชาชนผูแ้จ้ง  บดิา มารดา                                               จํานวน     1       ฉบบั 
2.  สาํเนาทะเบยีนบา้นของ บดิา มารดา                                                       จํานวน     1       ฉบบั 
3.  สาํเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้นทีจ่ะเพิ่มชือ่เด็ก                                           จํานวน     1       ฉบบั 
4.  หนังสือรบัรองการเกดิ (กรณีเด็กเกดิในสถานพยาบาล)                                   จํานวน     1       ฉบบั 
5.  หนังสือมอบหมาย (ถา้มี)                                                                                                    จํานวน     1       ฉบบั 



ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียคา่ธรรมเนียม 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้สามารถตดิต่อเพื่อรอ้งเรียนไดท้ี ่
ฮอตไลน์นายกเทศมนตรี  085 222 0333 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

                 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
(กระบวนงานบริการที่ต่อเน ือ่งจากหน่วยงานอื่น)  งานทะเบียนราษฎร  ฝ่ายปกครอง  สํานักปลัดเทศบาล 

งานทีใ่ห้บริการ การแจ้งการตาย 

หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ 

สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
          โทรศพัท:์ 0 5671 1007  ตอ่ 110 
       โทรสาร:  0 5671 1475  ตอ่ 113 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

วนัจันทร์ – วนัเสาร์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกาํหนด) 
ต ัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

พ.ร.บ.การทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534   
ตามมาตรา 21  เมื่อมีคนตายให้แจ้งการตายดงัตอ่ไปน้ี 
(1) คนตายในบา้น  ให้เจ้าบา้นแจ้งตอ่นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งแห่งทอ้งทีท่ีค่นตายภายในยี่สิบส่ีช ัว่โมงนับแตเ่วลาตาย ในกรณีที่

ไม่มีเจ้าบา้น ให้ผูพ้บศพแจ้งภายในยี่สิบส่ีช ัว่โมงนับแตเ่วลาพบศพ 
(2) คนตายนอกบา้น  ให้บคุคลทีไ่ปกบัผูต้ายหรือผูพ้บศพแจ้งตอ่นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งแห่งทอ้งทีท่ีม่ีการตายหรือพบศพ

แลว้แตก่รณี  หรือแห่งทอ้งทีท่ีจ่ะพึงแจ้งไดภ้ายในยี่สิบส่ีช ัว่โมงนับแตเ่วลาตายหรือเวลาพบศพ ในกรณีเชน่น้ีจะแจ้งตอ่

พนักงานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจกไ็ด ้

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน 

1. ผูแ้จ้ง ยื่นเอกสารหลกัฐาน ตอ่เจ้าหน้าที ่( ระยะเวลา 2 นาท)ี 

2. เจ้าหน้าที ่ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและความถูกตอ้ง พรอ้ม          

    (ระยะเวลา 2 นาท)ี     
3.  ลงรายการในฐานรบัแจ้งการตาย เพื่อเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์  พรอ้ม   
     พิมพม์รณบตัรเป็นหลกัฐานให้แกผู่แ้จ้ง( ระยะเวลา 2 นาท)ี 

4.  จําหน่ายชือ่ในสาํเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้น (กรณีผูต้ายมีชือ่อยู่ ณ       
     สาํนักทะเบยีนทีร่บัแจ้ง) ( ระยะเวลา 2 นาท)ี 

5.  เสนอนายทะเบยีนฯ หรือ ผูช้ว่ยนายทะเบยีนปฏบิตัริาชการแทน 
     นายทะเบยีนฯ  เพือ่พิจารณาอนุญาต  ( ระยะเวลา 5 นาท)ี 

6.  มอบมรณบตัรและสาํเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้น ให้กบัผูแ้จ้ง 
    ( ระยะเวลา 2 นาท)ี 

หน่วยงานผู้ รับผิดชอบ 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาท ัง้ส้ิน  ไม่เกนิ  15 นาท ี

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต่อ้งใช ้
1.  บตัรประจําตวัประชาชนผูแ้จ้ง   
2.  หลกัฐานของผูต้าย (สาํเนาทะเบยีนบา้นหรือบตัรประจําตวัประชาชน) 
3.  หนังสือรบัรองการตาย (กรณีตายในสถานพยาบาล) 

 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 



4.  ใบรายงานชนัสูตรพลิกศพ (กรณีตายผดิธรรมชาตหิรือตายไมท่ราบสาเหต)ุ 
 

จํานวน     1       ฉบบั 
 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียคา่ธรรมเนียม 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้สามารถตดิต่อเพื่อรอ้งเรียนไดท้ี ่
ฮอตไลน์นายกเทศมนตรี  085 222 0333 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

                 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหน่วยงานเดียว)  งานทะเบยีนราษฎร  ฝ่ายปกครอง  สํานกัปลัดเทศบาล 

งานทีใ่ห้บริการ การยา้ยท่ีอยู ่  ยา้ยออก 

หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ สํานักทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ 

สํานักทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ 

          โทรศพัท์: 0 5671 1007  ตอ่ 110 

         โทรสาร:  0 5671 1475  ตอ่ 113 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ 

(ยกเวน้วนัหยุดท่ีทางราชการกาํหนด) 

ตั้งแตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

พ.ร.บ.การทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534   
ตามมาตรา 30  ให้เจ้าบา้นแจ้งการยา้ยทีอ่ยู่ตอ่นายทะเบยีนผูร้บัแจ้ง ดงัตอ่ไปน้ี 
(1) เมื่อมีผูอ้ยู่ในบา้นยา้ยทีอ่ยู่ออกจากบา้น  ให้แจ้งการยา้ยออกภายในสิบห้าวนันับแตว่นัทีผู่อ้ยู่ในบา้นยา้ยออก 
(2) เมื่อมีผูย้า้ยทีอ่ยู่เขา้อยู่ในบา้น ให้แจ้งการยา้ยเขา้ภายในสิบห้าวนันับแตว่นัทีย่า้ยเขา้อยู่ในบา้น    
นอกจากกรณีตาม (1) และ (2) ผูย้า้ยทีอ่ยู่จะเป็นผูแ้จ้งการยา้ยออกและเขา้ โดยไปแจ้งตอ่นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งแห่งทอ้งทีท่ีไ่ป

อยู่ใหม่ภายในสิบห้าวนันับแตว่นัยา้ยออกกไ็ด ้โดยให้นําสาํเนาทะเบยีนบา้นพรอ้มดว้ยคาํยินยอมเป็นหนังสือของเจา้บา้นที่

เขา้ไปอยู่ใหม่แสดงตอ่นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งและเสียคา่ธรรมเนียมตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน 

1. ผูแ้จ้ง ยื่นเอกสารหลกัฐาน ตอ่เจ้าหน้าที ่( ระยะเวลา 2 นาท)ี 

2. เจ้าหน้าที ่ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและความถูกตอ้ง 
    (ระยะเวลา 2 นาท)ี     
3.  ลงรายการในฐานรบัแจ้งการยา้ย เพื่อเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์  พรอ้ม   
     พิมพใ์บแจ้งการยา้ยทีอ่ยู่เป็นหลกัฐานให้แกผู่แ้จ้ง( ระยะเวลา 4 นาท)ี 
4.  เสนอนายทะเบยีนฯ หรือ ผูช้ว่ยนายทะเบยีนปฏบิตัริาชการแทน 
     นายทะเบยีนฯ  เพื่อพิจารณาอนุญาต  ( ระยะเวลา 5 นาท)ี 
5.  มอบใบแจ้งการยา้ยทีอ่ยู่ (ท.ร.6) ให้ผูแ้จ้ง (ระยะเวลา 2 นาท)ี 

หน่วยงานผู้ รับผิดชอบ 

สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาท ัง้ส้ิน  ไม่เกนิ  15 นาท ี

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต่อ้งใช ้
1.  บตัรประจําตวัประชาชนผูแ้จ้ง (เจ้าบา้น) 

2.  บตัรประจําตวัประชาชนของผูย้า้ยทีอ่ยู่ 

3.  สาํเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้นทีจ่ะยา้ยออก และยา้ยเขา้ 

4.  หนังสือมอบหมาย (ถา้มี) 

 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 
 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียคา่ธรรมเนียม 



การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรียนไดท้ี ่
ฮอตไลน์นายกเทศมนตรี  085 222 0333 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
                 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหน่วยงานเดียว)  งานทะเบยีนราษฎร  ฝ่ายปกครอง  สํานกัปลัดเทศบาล 

งานทีใ่ห้บริการ การยา้ยท่ีอยู ่  กรณียา้ยปลายทาง 

หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ สํานักทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ 

สํานักทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ 

          โทรศพัท์: 0 5671 1007  ตอ่ 110 

         โทรสาร:  0 5671 1475  ตอ่ 113 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ 

(ยกเวน้วนัหยุดท่ีทางราชการกาํหนด) 

ตั้งแตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

พ.ร.บ.การทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534  และระเบยีบสาํนักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทาํทะเบยีนราษฎร พ.ศ.2535 ขอ้ 90 

ตามมาตรา 30  ให้เจ้าบา้นแจ้งการยา้ยทีอ่ยู่ตอ่นายทะเบยีนผูร้บัแจ้ง ดงัตอ่ไปน้ี 
(1) เมื่อมีผูอ้ยู่ในบา้นยา้ยทีอ่ยู่ออกจากบา้น  ให้แจ้งการยา้ยออกภายในสิบห้าวนันับแตว่นัทีผู่อ้ยู่ในบา้นยา้ยออก 
(2) เมื่อมีผูย้า้ยทีอ่ยู่เขา้อยู่ในบา้น ให้แจ้งการยา้ยเขา้ภายในสิบห้าวนันับแตว่นัทีย่า้ยเขา้อยู่ในบา้น    
นอกจากกรณีตาม (1) และ (2) ผูย้า้ยทีอ่ยู่จะเป็นผูแ้จ้งการยา้ยออกและเขา้  โดยไปแจ้งตอ่นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งแห่งทอ้งทีท่ี่

ไปอยู่ใหม่ภายในสิบห้าวนันับแตว่นัยา้ยออกกไ็ด ้ โดยให้นําสาํเนาทะเบยีนบา้นพรอ้มดว้ยคาํยินยอมเป็นหนังสือของเจา้

บา้นทีเ่ขา้ไปอยู่ใหม่แสดงตอ่นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งและเสียคา่ธรรมเนียมตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน 
1. ผูแ้จ้ง ยื่นเอกสารหลกัฐาน ตอ่นายทะเบยีน ( ระยะเวลา 2 นาท)ี 

2. เจ้าหน้าที ่ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและความถูกตอ้ง(ระยะเวลา 2 นาท)ี     
3.  ลงรายการในใบแจ้งการยา้ยดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้ผูแ้จ้งยา้ยลง

ลายมอืชือ่ในชอ่งผูแ้จ้งยา้ยออก – ยา้ยเขา้ พรอ้มเจ้าบา้นลงลายมือชือ่ในชอ่ง

เจ้าบา้นผูย้ินยอมให้ยา้ยเขา้  (ระยะเวลา 4 นาท)ี     
4.  เสนอนายทะเบยีนฯ หรือ ผูช้ว่ยนายทะเบยีนปฏบิตัริาชการแทน       

นายทะเบยีนฯ  เพื่อพิจารณาอนุญาต  ( ระยะเวลา 5 นาท)ี 
5.  มอบสาํเนาทะเบยีนฉบบัเจ้าบา้นคนื ให้ผูแ้จ้ง (ระยะเวลา 2 นาท)ี     

หน่วยงานผู้ รับผิดชอบ 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาท ัง้ส้ิน  ไม่เกนิ  15 นาท ี

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต่อ้งใช ้
1.  บตัรประจําตวัประชาชนผูแ้จ้ง (เจ้าบา้น) 

2.  บตัรประจําตวัประชาชนของผูย้า้ยทีอ่ยู่ 

3.  สาํเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้นทีจ่ะยา้ยเขา้ 

4.  หนังสือมอบหมาย (ถา้มี) 

 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 
 

ค่าธรรมเนียม 

เสียคา่ธรรมเนียมตามกฎกระทรวง 



การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรียนไดท้ี ่
ฮอตไลน์นายกเทศมนตรี  085 222 0333 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
                 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหน่วยงานเดียว)  งานทะเบยีนราษฎร  ฝ่ายปกครอง  สํานกัปลัดเทศบาล 
งานที่ให้บริการ การขอตรวจ  คดัและรบัรองสาํเนารายการทะเบยีนราษฎร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
          โทรศพัท:์ 0 5671 1007  ตอ่ 110 
       โทรสาร:  0 5671 1475  ตอ่ 113 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วนัจันทร์ – วนัเสาร์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกาํหนด) 
ต ัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

พ.ร.บ.การทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534   
ตามมาตรา 6  ผูม้ีส่วนไดเ้สียจะขอตรวจ หรือคดัสาํเนารายการ หรือให้นายทะเบยีนคดัและรบัรองซึ่งสาํเนาทะเบยีนบา้น 

ทะเบยีนคนเกดิหรือทะเบยีนคนตาย ไดท้ีส่าํนักทะเบยีนในวนัเวลาราชการ 
ตามมาตรา 12 เพื่อประโยชน์ในการการเกบ็รกัษาและควบคมุการทะเบยีนราษฎร การตรวจสอบพิสูจน์ตวับคุคลและ

ประมวลผลขอ้มูลทะเบยีนประวตัริาษฎร  ให้สาํนักทะเบยีนกลางดาํเนินการจัดเกบ็ขอ้มูลทะเบยีนประวตัริาษฎรตามทีผู่ ้

อาํนวยกลางกาํหนด และปรบัปรุงขอ้มูลทะเบยีนประวตัริาษฎรให้ตรงตอ่ความเป็นจริงอยู่เสมอ ท ัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์และ

วธีิการทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 39 วรรคสอง ถา้สาํเนาทะเบยีนบา้นชาํรุดจนใชก้ารไม่ไดห้รือสูญหาย ให้เจ้าบา้นขอรบัสาํเนาทะเบยีนบา้นใหม่ได้

และเสียคา่ธรรมเนียมตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 

ขั้นตอน 
1.  ผูแ้จ้งยื่นคาํรอ้ง  ตอ่เจ้าหน้าที ่(ระยะเวลา 1 นาท)ี 

2.  เจ้าหน้าที ่ตรวจสอบเอกสารทีจ่ะมาดาํเนินการคดัหรือขอตรวจสอบ 
     (ระยะเวลา 2 นาท)ี 

3.  ตรวจสอบความถูกตอ้งพร้อมคดัรายการในฐานทะเบยีนฯ ดว้ยระบบ 
    คอมพิวเตอร์ ( ระยะเวลา 2 นาท)ี 
4.  เสนอนายทะเบยีนฯ หรือ ผูช้ว่ยนายทะเบยีนปฏบิตัริาชการแทน 
     นายทะเบยีนฯ  เพื่อพิจารณาอนุญาต  ( ระยะเวลา 5 นาท)ี 

หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาท ัง้ส้ิน  ไม่เกนิ 10 นาท ี

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต่อ้งใช ้
1.  บตัรประจําตวัประชาชนผูย้ื่นคาํร้อง 

2.  หลกัฐานแสดงวา่เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยตรง  (กรณีไม่มายื่นดว้ยตนเอง)           

 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 

ค่าธรรมเนยีม 
เสียคา่ธรรมเนียมตามกฎกระทรวง 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรียนไดท้ี ่
ฮอตไลน์นายกเทศมนตรี  085 222 0333 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
               - 



(กระบวนงานบริการที่ต่อเน ือ่งจากหน่วยงานอื่น)  งานทะเบยีนราษฎร  ฝ่ายปกครอง  สํานกัปลัดเทศบาล 
งานที่ให้บริการ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายการในเอกสารการทะเบยีนราษฎร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
          โทรศพัท:์ 0 5671 1007  ตอ่ 110 
       โทรสาร:  0 5671 1475  ตอ่ 113 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วนัจันทร์ – วนัเสาร์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกาํหนด) 
ต ัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

พ.ร.บ.การทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534   
ตามมาตรา 27  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงทะเบยีนคนเกดิ ทะเบยีนคนตาย หรือสูตบิตัรและมรณบตัรให้เป็นไปตามระเบยีบที่

ผูอ้าํนวยการทะเบยีนกลางกาํหนด 
ตามมาตรา 40 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงในทะเบยีนบา้นหรือสาํเนาทะเบยีนบา้นให้เป็นไปตามระเบยีบทีผู่อ้าํนวยการทะเบยีน

กลางกาํหนด 

ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 

ขั้นตอน 
1.  ผูแ้จ้งยื่นคาํรอ้ง  ตอ่เจ้าหนา้ที ่เพื่อตรวจสอบเอกสารในการ 
     ประกอบการแกไ้ข  (ระยะเวลา 1 นาท)ี 

2.  เจ้าหน้าที ่ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและความถูกตอ้ง พรอ้ม 
    ดาํเนินการแกไ้ขรายการในฐานขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ และสาํเนา 
     ทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้น (ระยะเวลา 3 นาท)ี 
3.  เสนอนายทะเบยีนฯ หรือ ผูช้ว่ยนายทะเบยีนปฏบิตัริาชการแทน 
     นายทะเบยีนฯ  เพื่อพิจารณาอนุญาต  ( ระยะเวลา 5 นาท)ี 
4.  ตรวจสอบเอกสารพรอ้มคนืใหก้บัผูแ้จ้ง  (ระยะเวลา 1 นาท)ี 

หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาท ัง้ส้ิน  ไม่เกนิ  10 นาท ี

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต่อ้งใช ้
1.  บตัรประจําตวัประชาชนผูแ้จ้ง 

2.  เอกสารราชการมาแสดงไม่วา่เอกสารดงักล่าวจะจัดทาํกอ่นหรือหลงัการจัดทาํทะเบยีนราษฎร  

เชน่ ทะเบยีนบา้นฉบบัเดิม, สูตบิตัร, มรณบตัร, หลกัฐานการสมรสหรือการหย่า, ใบสาํคญัการ

เปล่ียนชือ่ตวั -  ชือ่สกลุ, ใบสาํคญัประจําตวัคนตา่งดา้ว, ทะเบยีนนักเรียน, ส.ด.9 ฯลฯ  

 
จํานวน     1       ฉบบั 
 
 
 

จํานวน     1       ฉบบั 

ค่าธรรมเนยีม 
ไมเ่สียคา่ธรรมเนียม  

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้สามารถตดิต่อเพื่อรอ้งเรียนไดท้ี ่
ฮอตไลน์นายกเทศมนตรี  085 222 0333 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
               - 

 



(กระบวนงานบริการที่ต่อเน ือ่งจากหน่วยงานอื่น)  งานทะเบยีนราษฎร  ฝ่ายปกครอง  สํานกัปลัดเทศบาล 
งานที่ให้บริการ การออกเลขหมายประจําบา้น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
          โทรศพัท:์ 0 5671 1007  ตอ่ 110 
       โทรสาร:  0 5671 1475  ตอ่ 113 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วนัจันทร์ – วนัเสาร์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกาํหนด) 
ต ัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

พ.ร.บ.การทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534   
ตามมาตรา 34  ให้ทกุบา้นมีเลขประจําบา้น บา้นใดยงัไม่มีเลขประจําบา้น ให้เจ้าบา้นแจ้งตอ่นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งเพื่อขอเลข

ประจําบา้นภายในสิบห้าวนันับแตว่นัสรา้งบา้นเสร็จ 
                         ให้นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งกาํหนดเลขหมายประจําบา้นให้แกผู่แ้จ้งซึ่งมีบา้นอยู่ในเขตสาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ิน

ภายในเจ็ดวนั ถา้มีบา้นอยู่นอกเขตสาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินให้กาํหนดเลขประจําบา้นภายในสามสิบวนั 
                          ให้เจ้าบา้นตดิเลขประจําบา้นไวใ้นทีซ่ ึ่งเห็นไดช้ดัเจน 
                           ผูอ้าํนวยทะเบยีนกลางจะกาํหนดให้มีนายทะเบยีนบา้นช ัว่คราวตามระเบยีบ เพื่อประโยชน์แกก่าร

ตรวจสอบทางทะเบยีนกไ็ด ้

ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 

ขั้นตอน 
1.  ผูแ้จ้งยื่นคาํรอ้งตอ่ นายทะเบยีน (ระยะเวลา 1 นาท)ี 

2.  เจ้าหน้าที ่ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและตรวจสอบอาคารทีป่ลูกสร้าง 
     พรอ้มตรวจสอบหมายเลขประจําบา้นขา้งเคยีง  ( 0.5 วนั) 

3.  กาํหนดเลขหมายประจําบา้นพรอ้มจัดทาํสาํเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้น 

    ในระบบคอมพิวเตอร์   ( 10 นาท ี) 

4.  เสนอนายทะเบยีนฯ หรือ ผูช้ว่ยนายทะเบยีนปฏบิตัริาชการแทน 
     นายทะเบยีนฯ  เพือ่พิจารณาอนุญาต  ( ระยะเวลา 5 นาท)ี 
5.  มอบสาํเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้นให้กบัผูแ้จ้ง 
6.  ส่งแบบรายงานผลการปลูกสรา้งอาคาร ผท 9 ให้แผนทีภ่าษี 

หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
กองคลงัเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาท ัง้ส้ิน  ไม่เกนิ 1  วนั 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต่อ้งใช ้
1.  บตัรประจําตวัประชาชนผูแ้จ้ง 

2.  สาํเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้นของผูแ้จ้ง 
3.  ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร (ตวัจริงพรอ้มถ่ายเอกสาร) 
4.  แบบบนัทกึการตรวจสอบอาคาร (จากกองชา่ง) 
5.  แบบรายงานผลการปลูกสรา้งอาคาร ผท 9 (จากกองชา่ง) 

 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 

ค่าธรรมเนยีม 
ไม่เสียคา่ธรรมเนียม  



การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรียนไดท้ี ่
ฮอตไลน์นายกเทศมนตรี  085 222 0333 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
                - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(กระบวนงานบริการที่ต่อเน ือ่งจากหน่วยงานอื่น)  งานทะเบยีนราษฎร  ฝ่ายปกครอง  สํานกัปลัดเทศบาล 

งานที่ให้บริการ การขอร้ือถอนอาคาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
          โทรศพัท:์ 0 5671 1007  ตอ่ 110 
       โทรสาร:  0 5671 1475  ตอ่ 113 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วนัจันทร์ – วนัเสาร์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกาํหนด) 
ต ัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

พ.ร.บ.การทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534   
ตามมาตรา 41  ผูใ้ดร้ือบา้นซึ่งมีเลขประจําบา้น โดยผูน้ั้นไม่ประสงคจ์ะปลูกบา้นในทีดิ่นนั้นอีกตอ่ไป หรือร้ือเพื่อไปปลูกใน

ทีอ่ื่น ให้แจ้งตอ่นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งภายในสิบห้าวนันับแตว่นัร้ือเสร็จ 

ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 

ขั้นตอน 
1.  ผูแ้จ้งยื่นคาํรอ้ง  ตอ่เจ้าหน้าที ่ 
2.  เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐานและตรวจสอบอาคารที่ร้ือถอน 

3.  จําหน่ายเลขหมายประจําบา้น ในระบบคอมพิวเตอร์ 

4.  เสนอนายทะเบยีนฯ หรือ ผูช้ว่ยนายทะเบยีนปฏบิตัริาชการแทน 
     นายทะเบยีนฯ  เพื่อพิจารณาอนุญาต   
5.  มอบหลกัฐานให้กบัผูแ้จ้ง 
6.  ส่งแบบบนัทกึให้แผนทีภ่าษีลงรายการร้ือถอน 

หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
กองคลงัเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาท ัง้ส้ิน  ไม่เกนิ 1 วนั  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต่อ้งใช ้
1.  บตัรประจําตวัประชาชนผูแ้จ้ง 

2.  สาํเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้นของผูแ้จ้ง 
3.  ใบอนุญาตร้ือถอนอาคาร (ตวัจริงพรอ้มถ่ายเอกสาร) 
4.  แบบบนัทกึการร้ือถอนอาคาร (จากกองชา่ง) 
5.  แบบรายงานผลการร้ือถอนอาคาร (จากกองชา่ง) 

 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 

ค่าธรรมเนยีม 
ไม่เสียคา่ธรรมเนียม  

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรียนไดท้ี ่
ฮอตไลน์นายกเทศมนตรี  085 222 0333 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
               - 

 
 
 
 



 
 

(กระบวนงานบริการที่ต่อเน ือ่งจากหน่วยงานอื่น)  งานทะเบยีนราษฎร  ฝ่ายปกครอง  สํานกัปลัดเทศบาล 

งานทีใ่ห้บริการ การยา้ยท่ีอยู ่  ยา้ยเขา้ 

หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ สํานักทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ 

สํานักทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ 

          โทรศพัท์: 0 5671 1007  ตอ่ 110 

         โทรสาร:  0 5671 1475  ตอ่ 113 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ 

(ยกเวน้วนัหยุดท่ีทางราชการกาํหนด) 

ตั้งแตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

พ.ร.บ.การทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534   
ตามมาตรา 30  ให้เจ้าบา้นแจ้งการยา้ยทีอ่ยู่ตอ่นายทะเบยีนผูร้บัแจ้ง ดงัตอ่ไปน้ี 
(1) เมื่อมีผูอ้ยู่ในบา้นยา้ยทีอ่ยู่ออกจากบา้น  ให้แจ้งการยา้ยออกภายในสิบห้าวนันับแตว่นัทีผู่อ้ยู่ในบา้นยา้ยออก 
(2) เมื่อมีผูย้า้ยทีอ่ยู่เขา้อยู่ในบา้น ให้แจ้งการยา้ยเขา้ภายในสิบห้าวนันับแตว่นัทีย่า้ยเขา้อยู่ในบา้น    
นอกจากกรณีตาม (1) และ (2) ผูย้า้ยทีอ่ยู่จะเป็นผูแ้จ้งการยา้ยออกและเขา้ โดยไปแจ้งตอ่นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งแห่งทอ้งทีท่ีไ่ป

อยู่ใหม่ภายในสิบห้าวนันับแตว่นัยา้ยออกกไ็ด ้โดยให้นําสาํเนาทะเบยีนบา้นพรอ้มดว้ยคาํยินยอมเป็นหนังสือของเจา้บา้นที่

เขา้ไปอยู่ใหม่แสดงตอ่นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งและเสียคา่ธรรมเนียมตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน 

1. ผูแ้จ้ง ยื่นเอกสารหลกัฐาน ตอ่เจ้าหน้าที ่( ระยะเวลา 2 นาท)ี 

2. เจ้าหน้าที ่ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและความถูกตอ้ง 
    (ระยะเวลา 2 นาท)ี     
3.  ลงรายการในฐานรบัแจ้งการยา้ย เพื่อเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์  พรอ้ม   
     เพิ่มชือ่ในสาํเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้น ( ระยะเวลา 4 นาท)ี 
4.  เสนอนายทะเบยีนฯ หรือ ผูช้ว่ยนายทะเบยีนปฏบิตัริาชการแทน 
     นายทะเบยีนฯ  เพื่อพิจารณาอนุญาต  ( ระยะเวลา 5 นาท)ี 
5.  มอบสาํเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้นให้ผูแ้จ้ง (ระยะเวลา 2 นาท)ี 

หน่วยงานผู้ รับผิดชอบ 

สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาท ัง้ส้ิน  ไม่เกนิ  15 นาท ี

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต่อ้งใช ้
1.  บตัรประจําตวัประชาชนผูแ้จ้ง (เจ้าบา้น) 

2.  บตัรประจําตวัประชาชนของผูย้า้ยทีอ่ยู่ 

3.  สาํเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้นทีจ่ะยา้ยออก และยา้ยเขา้ 

4.  ใบแจ้งการยา้ยทีอ่ยู่ ท.ร.6  (ตอนที ่1 , 2 ) 

 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียคา่ธรรมเนียม 



การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรียนไดท้ี ่
ฮอตไลน์นายกเทศมนตรี  085 222 0333 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
                 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(กระบวนงานบริการที่ต่อเน ือ่งจากหน่วยงานอื่น)  งานทะเบยีนราษฎร  ฝ่ายปกครอง  สํานกัปลัดเทศบาล 

งานทีใ่ห้บริการ การแจ้งการเกดิเกนิกาํหนดเวลา (กรณีเด็กทีจ่ะแจ้งการเกดิอายุต ํา่กวา่ 7 ปี บริบรูณ์) 

หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ 

สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
          โทรศพัท:์ 0 5671 1007  ตอ่ 110 
       โทรสาร:  0 5671 1475  ตอ่ 113 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

วนัจันทร์ – วนัเสาร์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกาํหนด) 
ต ัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

พ.ร.บ. การทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534  ตามมาตรา 18 ระเบยีบสาํนักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทาํทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 

2535 ขอ้ 57  ให้แจ้งการเกดิ ดงัน้ี 
(1) คนเกดิในบา้น ให้เจ้าบา้นหรือบดิาหรือมารดาแจ้งตอ่นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งแห่งทอ้งทีท่ีม่ีคนเกดิในบา้นภายในสิบห้าวนั

นับแตว่นัเกดิ 

(2) คนเกดินอกบา้น ใหบ้ดิาหรือมารดาแจ้งตอ่นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งแห่งทอ้งทีท่ีม่ีคนเกดินอกบา้นหรือแห่งทอ้งทีท่ีจ่ะพึง

แจ้งได ้ภายในสิบห้าวนันับแตว่นัเกดิ  ในกรณีจําเป็นไม่อาจแจ้งไดต้ามกาํหนดให้แจ้งภายหลงัไดแ้ตต่อ้งไม่เกนิสามสิบวนั

นับแตว่นัเกดิ 
    การแจ้งตาม (1) และ (2) ให้แจ้งตามแบบพิมพ์ทีผู่อ้าํนวยการทะเบยีนกลางกาํหนด พรอ้มท ัง้แจ้งชือ่คนเกดิดว้ย 

(กรณ ีมเีด็กเกดิตาม (1) หรือ (2) แล้วมไิด้แจ้งตามกาํหนดระยะเวลา ให้ดําเนนิการตามขั้นตอนน ี)้ 

ขั้นตอนการให้บริการ 

ขั้นตอน                                                                                                              หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ 

1.  ผูแ้จ้ง ยื่นเอกสารหลกัฐาน ตอ่เจ้าหน้าที ่( ระยะเวลา 1 นาท)ี สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

2.  เปรียบเทยีบคดีความผดิ ( ระยะเวลา 5 นาท)ี สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

3.  สอบสวนผูแ้จ้ง บดิา มารดา และพยานบคุคลให้ทราบสาเหตทุีไ่ม่มาแจ้ง

การเกดิภายในกาํหนดเวลา (ระยะเวลา 1 ช.ม.)     
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

4. เสนอนายทะเบยีนฯ หรือ ผูช้ว่ยนายทะเบยีนปฏบิตัริาชการแทน          

นายทะเบยีนฯ  เพื่อพิจารณาอนุญาต ( ระยะเวลา 0.5 วนั) 

 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

5.  ลงรายการในฐานรบัแจ้งการเกดิ เพื่อเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอร์          

พรอ้มพิมพ์สูตบิตัรเป็นหลกัฐานให้แกผู่แ้จ้ง( ระยะเวลา 5 นาท)ี 

 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

6.  เพิ่มชือ่ในสาํเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้น (กรณีเพิ่มชือ่เขา้ตา่งทอ้งที่

ใหด้าํเนินการออกใบแจ้งการยา้ยทีอ่ยู่ให้กบัผูแ้จ้ง) ( ระยะเวลา 2 นาท)ี 

 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

7.  เสนอนายทะเบยีนฯ หรือ ผูช้ว่ยนายทะเบยีนปฏบิตัริาชการแทน       

นายทะเบยีนฯ  เพื่ออนุญาต  ( ระยะเวลา 5 นาท)ี 

 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

8.  มอบสูตบิตัรและสาํเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้นหรือใบแจ้งการยา้ย  

ให้กบัผูแ้จ้ง ( ระยะเวลา 1 นาท)ี 

 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาท ัง้ส้ิน  ไม่เกนิ   1 วนั 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต่อ้งใช ้
1.  บตัรประจําตวัประชาชนผูแ้จ้ง  บดิา มารดา พยานบคุคลทีใ่ห้การรบัรอง 
2.  สาํเนาทะเบยีนบา้นผูแ้จ้ง  บดิา มารดา พยานบคุคลทีใ่ห้การรบัรอง 

3.  สาํเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้นทีจ่ะเพิ่มชือ่เด็ก 
4.  หนังสือรบัรองการเกดิ (กรณีเด็กเกดิในสถานพยาบาล) 

 
จํานวน     2       ฉบบั 
จํานวน     2       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 

ค่าธรรมเนยีม 
(เสียคา่ปรบัตามกฎกระทรวง) 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรียนไดท้ี ่
ฮอตไลน์นายกเทศมนตรี  085 222 0333 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
               - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(กระบวนงานบริการที่เช่ือมโยงหลายหน่วยงาน)  งานทะเบยีนราษฎร  ฝ่ายปกครอง  สํานกัปลัดเทศบาล 

งานทีใ่ห้บริการ การแจ้งการเกดิเกนิกาํหนดเวลา (กรณีเด็กทีจ่ะแจ้งการเกดิอายุต ัง้แต ่ 7 ปีขึ้นไป) 

หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
          โทรศพัท:์ 0 5671 1007  ตอ่ 110 
       โทรสาร:  0 5671 1475  ตอ่ 113 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วนัจันทร์ – วนัเสาร์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกาํหนด) 
ต ัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

พ.ร.บ.การทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534  ตามมาตรา 18  ระเบยีบสาํนักทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจัดทาํทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 

2535 ขอ้ 57  และ ขอ้ 58 ให้แจ้งการเกดิ ดงัน้ี 
 (1) คนเกดิในบา้น ให้เจ้าบา้นหรือบดิาหรือมารดาแจ้งตอ่นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งแห่งทอ้งทีท่ีม่ีคนเกดิในบา้นภายในสิบห้าวนั

นับแตว่นัเกดิ 

(2) คนเกดินอกบา้น ให้บดิาหรือมารดาแจ้งตอ่นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งแห่งทอ้งทีท่ีม่ีคนเกดินอกบา้นหรือแห่งทอ้งทีท่ีจ่ะพึง

แจ้งได ้ภายในสิบห้าวนันับแตว่นัเกดิ 
(กรณ ีมเีด็กเกดิตาม (1) หรือ (2) แล้วมไิด้แจ้งตามกาํหนดระยะเวลา ให้ดําเนนิการตามขั้นตอนน ี)้ 

ขั้นตอนการให้บริการ 

ขั้นตอน                                                                                                              หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.  ผูแ้จ้ง ยื่นเอกสารหลกัฐาน ตอ่เจ้าหน้าที ่( ระยะเวลา 1 นาท)ี สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

2.  เปรียบเทยีบคดีความผดิ ( ระยะเวลา 5 นาท)ี สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

3.  สอบสวนผูแ้จ้ง บดิา มารดา และพยานบคุคลให้ทราบสาเหตทุีไ่ม่มาแจ้ง

การเกดิภายในกาํหนดเวลา (ระยะเวลา 1 ช.ม.)     
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

4. เสนอนายทะเบยีนฯ หรือ ผูช้ว่ยนายทะเบยีนปฏบิตัริาชการแทน          

นายทะเบยีนฯ  เพื่อพิจารณาลงความเห็น ( ระยะเวลา 0.5 วนั) 

 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

5.  รวบรวมหลกัฐาน แบบสอบสวนและเลขคดีพรอ้มความเห็นของนาย

ทะเบยีนฯ เสนอนายอาํเภอทอ้งที(่ ระยะเวลา10 วนั) 

 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

6.  นายอาํเภอพิจาณาอนุมตัแิลว้ ให้นายทะเบยีนดาํเนินการพิจารณาลง

รายการในฐานรบัแจ้งการเกดิ เพื่อเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์พรอ้มพิมพ์สูติ

บตัรเป็นหลกัฐานให้แกผู่แ้จ้ง( ระยะเวลา 5 นาท)ี 

 
 
สาํนักทะเบยีนอาํเภอเมืองเพชรบรูณ์ 

7.  เพิ่มชือ่ในสาํเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้น (กรณีเพิ่มชือ่เขา้ตา่งทอ้งที่

ใหด้าํเนินการออกใบแจ้งการยา้ยทีอ่ยู่ให้กบัผูแ้จ้ง) ( ระยะเวลา 2 นาท)ี 

 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

8.  เสนอนายทะเบยีนฯ หรือ ผูช้ว่ยนายทะเบยีนปฏบิตัริาชการแทน       

นายทะเบยีนฯ  เพื่ออนุญาต  ( ระยะเวลา 5 นาท)ี 

 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

9.  มอบสูตบิตัรและสาํเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้นหรือใบแจ้งการยา้ย  

ให้กบัผูแ้จ้ง ( ระยะเวลา 1 นาท)ี 

 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาท ัง้ส้ิน  ไม่เกนิ   15 วนั 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต่อ้งใช ้
1.  บตัรประจําตวัประชาชนผูแ้จ้ง  บดิา มารดา พยานบคุคลทีใ่ห้การรบัรอง 
2.  สาํเนาทะเบยีนบา้นผูแ้จ้ง  บดิา มารดา พยานบคุคลทีใ่ห้การรบัรอง 

3.  สาํเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้นทีจ่ะเพิ่มชือ่เด็ก 
4.  หนังสือรบัรองการเกดิ (กรณีเด็กเกดิในสถานพยาบาล) 
5.  รูปถ่าย ของเด็กทีแ่จ้งการเกดิ 

 
จํานวน     2       ฉบบั 
จํานวน     2       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     3       ใบ  

ค่าธรรมเนยีม 
ไม่เสียคา่ธรรมเนียม 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรียนไดท้ี ่
ฮอตไลน์นายกเทศมนตรี  085 222 0333 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
               - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(กระบวนงานบริการที่ต่อเน ือ่งจากหน่วยงานอื่น)  งานทะเบียนราษฎร  ฝ่ายปกครอง  สํานักปลัดเทศบาล 
งานทีใ่ห้บริการ การแจ้งการตายเกนิกาํหนดเวลา 

หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
          โทรศพัท:์ 0 5671 1007  ตอ่ 110 
       โทรสาร:  0 5671 1475  ตอ่ 113 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วนัจันทร์ – วนัเสาร์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกาํหนด) 
ต ัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

พ.ร.บ.การทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534   
ตามมาตรา 21  เมื่อมีคนตายให้แจ้งการตายดงัตอ่ไปน้ี 
(1) คนตายในบา้น  ให้เจ้าบา้นแจ้งตอ่นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งแห่งทอ้งทีท่ีค่นตายภายในยี่สิบส่ีช ัว่โมงนับแตเ่วลาตาย ในกรณีที่

ไม่มีเจ้าบา้น ให้ผูพ้บศพแจ้งภายในยี่สิบส่ีช ัว่โมงนับแตเ่วลาพบศพ 
(2) คนตายนอกบา้น  ให้บคุคลทีไ่ปกบัผูต้ายหรือผูพ้บศพแจ้งตอ่นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งแห่งทอ้งทีท่ีม่ีการตายหรือพบศพ

แลว้แตก่รณี  หรือแห่งทอ้งทีท่ีจ่ะพึงแจ้งไดภ้ายในยี่สิบส่ีช ัว่โมงนับแตเ่วลาตายหรือเวลาพบศพ ในกรณีเชน่น้ีจะแจ้งตอ่

พนักงานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจกไ็ด ้

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน 

1. ผูแ้จ้ง ยื่นเอกสารหลกัฐาน ตอ่เจ้าหน้าที ่( ระยะเวลา 1 นาท)ี 

2. เจ้าหน้าที ่ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและความถูกตอ้ง พรอ้ม  
    เปรียบเทยีบคดีความผดิ  (ระยะเวลา 1 นาท)ี     
3.  สอบสวนพยานบคุคลให้ทราบสาเหตทุีไ่ม่มาแจ้งการตายภายใน 
     กาํหนดเวลา (ระยะเวลา 2 นาท)ี     
3.  ลงรายการในฐานรบัแจ้งการตาย เพื่อเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์  พรอ้ม   
     พิมพม์รณบตัรเป็นหลกัฐานให้แกผู่แ้จ้ง( ระยะเวลา 2 นาท)ี 

4.  จําหน่ายชือ่ในสาํเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้น (กรณีผูต้ายมีชือ่อยู่ ณ       
     สาํนักทะเบยีนทีร่บัแจ้ง) ( ระยะเวลา 2 นาท)ี 

5.  เสนอนายทะเบยีนฯ หรือ ผูช้ว่ยนายทะเบยีนปฏบิตัริาชการแทน 
     นายทะเบยีนฯ  เพือ่พิจารณาอนุญาต  ( ระยะเวลา 5 นาท)ี 

6.  มอบมรณบตัรและสาํเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้น ให้กบัผูแ้จ้ง 
    ( ระยะเวลา 2 นาท)ี 

หน่วยงานผู้ รับผิดชอบ 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
 
สาํนักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาท ัง้ส้ิน  ไม่เกนิ  15 นาท ี

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต่อ้งใช ้
1.  บตัรประจําตวัประชาชนผูแ้จ้ง และพยานบคุคล 

2.  หลกัฐานของผูต้าย (สาํเนาทะเบยีนบา้นหรือบตัรประจําตวัประชาชน) 
3.  หนังสือรบัรองการตาย (กรณีตายในสถานพยาบาล) 

 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       ฉบบั 



4.  ใบรายงานชนัสูตรพลิกศพ (กรณีตายผดิธรรมชาตหิรือตายไมท่ราบสาเหต)ุ 
5. พยานบคุคล 

จํานวน     1       ฉบบั 
จํานวน     1       คน 

ค่าธรรมเนียม 
(เสียคา่ปรบัตามกฎกระทรวง) 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรียนไดท้ี ่
ฮอตไลน์นายกเทศมนตรี  085 222 0333 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

                 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


