
แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(กระบวนงานที่      การแจงตาย ) 

            

                   

                   

                   

                   

         

     (1  นาที)             (2  นาที)               (10  นาที)                   (2  นาที) 

 

 

สรุป  กระบวนงานบริการ  5  ข้ันตอนเพ่ือความสะดวก  รวมระยะเวลาดําเนินการ  15 นาที  

       เพ่ือความสะดวก  เอกสารท่ีตองนํามา         

เอกสารประกอบการแจงตาย 

1.  หนังสือรับรองการตายโรงพยาบาล  ท.ร 4/1 

2.  บัตรประชาชนของ ผูแจง, ผูตาย 

3.  ทะเบียนบานของผูตาย 

 

ยื่นคํารองตอเจาหนาท่ี

พรอมหลักฐาน 

ตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาท่ีรับ/

ตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีปฏิบัติตามคํารอง

เพ่ือลงรายการ  ในมรณบตัร 

เสนอผูมีอํานาจ 

นายทะเบียนทองถ่ิน/ 

ผูชวยนายทะเบียนฯ 

 

มอบมรณบัตร 



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(กระบวนงานที่      การแจงเกิด ) 

            

                   

                   

                   

                   

         

     (1  นาที )            (2  นาที)               (10  นาที)                 (2  นาที) 

สรุป  กระบวนงานบริการ  5  ข้ันตอน  รวมระยะเวลาดําเนินการ  15 นาที  

       เพ่ือความสะดวก  เอกสารท่ีตองนํามา         

เอกสารประกอบการแจงเกิด 

1.  หนังสือรับรองการเกิดโรงพยาบาล  ท.ร 1/1    2.  บัตรประชาชนของ บิดา, มารดา 

3.  หนังสือมอบหมายกรณีบิดา, มารดา เปนผูมอบหมาย  4.  บัตรประชาชนของผูหมอบหมาย 

5.  ทะเบียนบาน  กรณีเพ่ิมช่ือเขาทะเบียนบานในเขตทองท่ีท่ีเด็กเกิด 

 

ยื่นคํารองตอเจาหนาท่ี

พรอมหลักฐาน 

ตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาท่ีรับ/

ตรวจสอบเอกสาร 

 

ปฏิบัติตามคํารอง 

โดยเจาหนาท่ีพิมพสูติบัตร 

 

เสนอนายทะเบียนทองถ่ินฯ/ 

ผูชวยนายทะเบียน 

 

มอบสูติบัตร 



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(กระบวนงานที่      การแจงยายเขา ) 

            

                   

                   

                   

                   

         

     (1  นาที )           (1  นาที)                (10  นาที)                 (3  นาที) 

 

 

สรุป  กระบวนงานบริการ  5  ข้ันตอน  รวมระยะเวลาดําเนินการ  15 นาที  

       เพ่ือความสะดวก  เอกสารท่ีตองนํามา           

เอกสารประกอบการแจงยายท่ีอยู  (ยายเขา) 

1.  ใบแจงการยายท่ีอยู (ท.ร 6)  (สําเนาทะเบียนบานท่ียายออก)  

2.  สําเนาทะเบียนบานท่ียายเขา   3.  บัตรประชาชนของเจาบาน, ผูแจง   4.  หนังสือมอบหมาย (กรณีเจาบานไมมา) 

 

 

ยื่นคํารองตอเจาหนาท่ี

พรอมหลักฐาน 

ตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาท่ีรับ/

ตรวจสอบเอกสาร  

 

เจาหนาท่ีปฏิบัติตามคํารอง

พิมพใบแจงยายท่ีอยู 

 

เพ่ิมชื่อและรายการใน

ทะเบียนบาน 

 

มอบทะเบียนบาน 



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(กระบวนงานที่      การแจงยายออก ) 

            

                   

                   

                   

                   

         

     (1  นาที )             (2  นาที)                     (10  นาที)                 (2  นาที) 

 

สรุป  กระบวนงานบริการ  5  ข้ันตอน  รวมระยะเวลาดําเนินการ  15 นาที 

       เพ่ือความสะดวก  เอกสารท่ีตองนํามา        

  เอกสารประกอบการแจงยายท่ีอยู  (ยายออก) 

1.  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน   2.  บัตรประชาชนของเจาบาน, ผูแจง 

3.  หนังสือมอบหมาย (กรณีเจาบานไมมา) 

 

 

 

ยื่นคํารองตอเจาหนาท่ี

พรอมหลักฐาน 

ตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาท่ีรับ/

ตรวจสอบเอกสาร  

เจาหนาท่ีปฏิบัติตามคํารอง

เพ่ือลงรายการในใบแจงการ

ยายท่ีอยู 

 

เสนอนายทะเบียนทองถ่ินฯ/ 

ผูชวยนายทะเบียน 

 

 

มอบใบแจงยายท่ีอยู 



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(กระบวนงานที่      การจําหนายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานกรณีตาย ) 

            

                   

                   

                   

                   

         

     (1  นาที )             (1  นาที)                 (5  นาที)                  (2  นาที) 

 

สรุป  กระบวนงานบริการ  5  ข้ันตอน  รวมระยะเวลาดําเนินการ  9 นาที  

       เพ่ือความสะดวก  เอกสารท่ีตองนํามา          

  หลักฐานประกอบการจําหนาย 

1.  มรณบัตร (ผูตาย) 

2.  ทะเบียนบานท่ีขอจําหนายช่ือผูตาย 

3.  บัตรประจําประชาชนตัวผูตาย, ผูแจง 

 

 

ยื่นคํารองตอเจาหนาท่ี

พรอมหลักฐาน 

 

ตรวจสอบหลักฐาน 

ท่ีประกอบการจําหนาย 

 

 

ปฏิบัติตามคํารองลงใน

ทะเบียนบานเพ่ือจําหนาย 

 

เสนอนายทะเบียนทองถ่ินฯ/ 

ผูชวยนายทะเบียนฯ 

 

 

มอบทะเบียนคืน 



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(กระบวนงานที่      การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ) 

            

                   

                   

                   

                   

         

                       (1  นาที )             (1  นาที)                           (10  นาที)               

 

สรุป  กระบวนงานบริการ  4  ข้ันตอน  รวมระยะเวลาดําเนินการ  12 นาที  

       เพ่ือความสะดวก  เอกสารท่ีตองนํามา          

  หลักฐานประกอบการแกไขรายการ 

1.  รายการแกไข แบบ ธ1, ธ.3, ธ.5     2.  สูติบัตร 

3.  ทะเบียนบาน    4.  บัตรประจาํตัวประชาชน (ผูแจง กรณีไมบรรลุนิติภาวะ) 

5.  บัตรประจําตัวประชาชน 

 

 

ยื่นคํารองตอเจาหนาท่ี

พรอมหลักฐาน 

 

ตรวจสอบหลักฐาน 

 

 

 

ปฏิบัติตาม 

ในทะเบียนบานท่ีแกไข 

 

มอบทะเบียนคืน 



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(กระบวนงานที่      การตรวจคัดรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรจากฐานขอมูล ) 

            

                   

                   

                   

                   

         

     (1  นาที )             (1  นาที)                 (5  นาที)                (2  นาที) 

 

สรุป  กระบวนงานบริการ  5  ข้ันตอน  รวมระยะเวลาดําเนินการ  9 นาที  

       เพ่ือความสะดวก  เอกสารท่ีตองนํามา          

  หลักฐานการขอคัดเอกสาร 

1.  บัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง, ผูมอบหมาย 

2.  หนังสือมอบหมาย 

 

รับคํารอง 

ยื่นคํารองตอเจาหนาท่ี

พรอมหลักฐาน 

 

  ตรวจสอบเอกสารบัตรฯ 

 

 

ปฏิบัติตามคํารอง 

พิมพ ทร. 14/1 

 

เสนอนายทะเบียนทองถ่ินฯ/ 

ผูชวยนายทะเบียนฯ 

 

 

มอบ ทร. 14/1 



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(กระบวนงานที่      การขอมีบัตร, มีบัตรใหม, การเปลี่ยนบัตร ) 

            

                   

                   

                   

                   

         

     (1  นาที )            (2  นาที)                (10  นาที)                 (2  นาที) 

 

สรุป  กระบวนงานบริการ  4  ข้ันตอน  รวมระยะเวลาดําเนินการ  15 นาที  

       เพ่ือความสะดวก  เอกสารท่ีตองนํามา          

  หลักฐานประกอบการทําบัตรประจําตัวประชาชน 

1.  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน   2.  ใบสูติบัตร หรือเอกสารท่ีทางราชการออกให (ตัวจริง) (กรณมีีบัตรครั้งแรก) 

3.  บิดา, มารดา รับรอง  4.  บัตรประจําตัวประชาชน (บัตรหมดอายุ) 

5.  เอกสารการแกไขรายการ ธ.1, ธ.3, ธ.5  (การเปลี่ยนบัตรฯ) 

 

 

ยื่นคํารองตอเจาหนาท่ี

พรอมหลักฐาน 

 

ตรวจสอบหลักฐาน 

เอกสารการทําบัตรฯ 

     ปฏิบัติตามคํารอง 

- พิมพลายนิ้วมือ 

- ถายรูป 

 ผลิตบัตรฯ 

 

เสนอนายทะเบียนทองถ่ินฯ/ 

ผูชวยนายทะเบียนฯ 

 

 

มอบบัตรฯ 



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(กระบวนงานที่      การตรวจ คัดและรับรองสําเนารายการเกี่ยวกับบัตรฯ) 

            

                   

                   

                   

                   

         

     (1  นาที )           (1  นาที)                (5  นาที)                   (2  นาที) 

 

สรุป  กระบวนงานบริการ  4  ข้ันตอน  รวมระยะเวลาดําเนินการ  9 นาที  

       เพ่ือความสะดวก  เอกสารท่ีตองนํามา          

  หลักฐานประกอบ 

1.  บัตรประจําตัวประชาชน 

2.  หนังสือมอบหมาย (กรณีมอบหมาย) 

3.  บัตรประจําตัวประชาชนผูมอบหมาย, ผูรับมอบหมาย 

 

 

ยื่นคํารองพรอมบัตรฯ 

 

ตรวจสอบบัตรฯ 

 

ปฏิบัติตามเอกสารพิมพ

สําเนาบัตรฯ 

 

 

เสนอนายทะเบียนทองถ่ินฯ/ 

ผูชวยนายทะเบียน 

 

 

มอบสําเนาบัตรฯ 



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(กระบวนงานที่     การขอกําหนดเลขบานใหม) 

            

                   

                   

                   

                   

         

     (1  นาที )            (2  นาที)                 (10  นาที)                 (2  นาที) 

 

สรุป  กระบวนงานบริการ  5  ข้ันตอน  รวมระยะเวลาดําเนินการ  15 นาที  

       เพ่ือความสะดวก  เอกสารท่ีตองนํามา          

  หลักฐานท่ีนํามาประกอบการออกเลขบาน 

1.  ใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร 

2.  บัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง 

3.  ทะเบียนบานของผูแจง 

4.  หนังสือมอบหมายและบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบ (กรณมีอบหมาย) 

 

ยื่นคํารองตอเจาหนาท่ี

พรอมหลักฐาน 

 

ตรวจสอบหลักฐาน

พรอมเอกสาร 

การปฏิบัตอิอกบาน 

เลขบานตามระบบและ

ตรวจสถานท่ีออกเลขบาน 

 

เสนออนุมัติ 

นายทะเบียนทองถ่ินฯ/ 

ผูชวยนายทะเบียน 

 

 

มอบทะเบียนบาน 


