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ค ำน ำ 

      
 
 บทเรียนส ำเร็จรูป กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  
เรื่อง กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ ำวัน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เล่มที่ 1 กฎหมำยเก่ียวกับทะเบียน  
รำษฎร จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้ประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ กฎหมำยที่ประชำชนควรรู้  
รหัสวิชำ ส 33203 ซ่ึงใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษำ  
และประเมินผลกำรเรียนด้วยตนเอง โดยจัดให้มีเนื้อหำ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เป็นระบบ 
หำกนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตำมค ำแนะน ำอย่ำงครบถ้วน จะท ำให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
เรื่องที่ได้ศึกษำ นอกจำกนี้ยังเป็นกำรฝึกนักเรียนให้มีควำมสนใจ ใฝ่ศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเอง  
ฝึกควำมมีวินัย ควำมซ่ือสัตย์ต่อตนเอง มีนิสัย รักกำรอ่ำน รักกำรค้นคว้ำ เกิดกำรใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
อย่ำงต่อเนื่อง และน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  
 ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้คงเป็นประโยชน์แก่นักเรียน  
ครู และผู้สนใจต่อไป 
 
 

สุรศักด์ิ   ถนอมพจน์ 
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ค ำชี้แจงเก่ียวกับบทเรียนส ำเร็จรูป 

 
 
 
  
                     

         บทเรียนส ำเร็จรูป กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
เรื่อง กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ ำวัน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เล่มที่ 1 กฎหมำยเก่ียวกับ 
ทะเบียนรำษฎร จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้ประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ กฎหมำยที่ประชำชน 
ควรรู้ รหัสวิชำ ส 33203 ซ่ึงใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ศึกษำ  
และประเมินผลกำรเรียนด้วยตนเอง โดยจัดให้มีเนื้อหำ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เป็นระบบ 
โดยมีจุดมุ่งหมำยให้นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำ แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง ท ำให้นักเรียน 
เกิดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  
ซ่ึงประกอบด้วยบทเรียนส ำเร็จรูปจ ำนวน  8  เล่ม ดังนี้ 
 เล่มที่ 1 กฎหมำยเก่ียวกับทะเบียนรำษฎร 
 เล่มที่ 2 กฎหมำยเก่ียวกับบัตรประจ ำตัวประชำชน 
 เล่มที่ 3 กฎหมำยเก่ียวกับกำรคุ้มครองเด็ก 
 เล่มที่ 4 กฎหมำยเก่ียวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 เล่มที่ 5 กฎหมำยเก่ียวกับยำเสพติดให้โทษ 
 เล่มที่ 6 กฎหมำยเก่ียวกับกำรจรำจรทำงบก 
 เล่มที่ 7 กฎหมำยเก่ียวกับภำษีอำกร 
 เล่มที่ 8 กฎหมำยเก่ียวกับกำรรับรำชกำรทหำร 
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  ค ำแนะน ำกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูปส ำหรับครู 
 
 

          กำรน ำบทเรียนส ำเร็จรูป  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ  และวัฒนธรรม   
 เล่มที่ 1 กฎหมำยเก่ียวกับทะเบียนรำษฎร  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  เพ่ือใช้จัดกิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอนนั้น ครูผู้สอนจ ำเป็นต้องค ำนึงถึงหลักกำรต่อไปนี้ 
             
         1.  ควรศึกษำรำยละเอียดของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ควบคู่ไปกับกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูป 
เรื่อง กฎหมำยเก่ียวกับทะเบียนรำษฎร ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ให้เข้ำใจชัดเจน  
         2.  จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ไปพร้อมกับแผนกำรจัดกำร   
เรียนรู้ให้สอดคล้องกันในแต่ละเล่ม  
         3.  ชี้แจงให้นักเรียนอ่ำนค ำแนะน ำกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูปอย่ำงละเอียด และปฏิบัติ 
ตำมขั้นตอนทุกกรอบ ตำมล ำดับจนครบ 
         4.  ทดสอบควำมรู้พ้ืนฐำนของนักเรียนแต่ละคน โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน 
         5.  ให้นักเรียนศึกษำบทเรียนส ำเร็จรูป และท ำแบบฝึกหัดบทเรียนส ำเร็จรูป ซ่ึงจะเป็นกรอบ
ค ำถำมไปตำมล ำดับ โดยครูคอยแนะน ำอย่ำงใกล้ชิด เปิดโอกำสให้นักเรียนได้ซักถำม และอธิบำย
เพ่ิมเติมจนเข้ำใจ 
         6.  ทดสอบควำมรู้หลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน 
         7.  ครูผู้สอนควรประเมินผลนักเรียนทุกครั้ง หลังจบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในแต่ละ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
         8.  ควรเน้นให้นักเรียนท ำบทเรียนส ำเร็จรูปด้วยตนเอง โดยไม่ดูเฉลยก่อน เน้นควำมซ่ือสัตย์  
มีวินัยในตนเอง และมีควำมรับผิดชอบ จึงจะท ำให้กำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูปประสบควำมส ำเร็จ  
และได้ประโยชน์สูงสุด 
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  ค ำแนะน ำกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูปส ำหรับนักเรียน 
 
 
 

         บทเรียนส ำเร็จรูป กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  
เล่มที่ 1 กฎหมำยที่เก่ียวกับทะเบียนรำษฎร ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ก่อนศึกษำบทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ 
ให้นักเรียนอ่ำนค ำแนะน ำต่อไปนี้ 
 
         1.  ให้นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน จำกนั้นตรวจค ำตอบจำกเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  
แล้วจึงเริ่มศึกษำบทเรียนไปจนจบ 
         2.  นักเรียนควรศึกษำบทเรียนทีละกรอบ ไม่ข้ำมหน้ำหรือกรอบใดกรอบหนึ่งแต่ละหน้ำ  
ของบทเรียนส ำเร็จรูปจะมีเนื้อหำให้นักเรียนได้อ่ำน และท ำควำมเข้ำใจก่อน จำกนั้นจะเป็นค ำถำม  
ให้นักเรียนเขียนค ำตอบในกระดำษค ำตอบที่แจกให้ 
         3.  นักเรียนตอบค ำถำมจำกแบบฝึกหัดในบทเรียนทีละข้อ เม่ือนักเรียนเขียนค ำตอบแล้ว  
ให้ตรวจค ำตอบที่ถูกต้องได้ ในกรอบเฉลยค ำถำมในหน้ำถัดไป ถ้ำตรวจค ำตอบแล้วพบว่ำผิด  
ให้กลับไปศึกษำกรอบเนื้อหำเดิม พร้อมท ำควำมเข้ำใจใหม่ให้ถูกต้อง 
         4.  ในแต่ละหน้ำจะแบ่งเป็นกรอบ ได้แก่ กรอบเนื้อหำ กรอบค ำถำม และกรอบเฉลย  
ซ่ึงจะมีตัวเลขก ำกับบอกล ำดับที่ของกรอบ และก่อนจบบทเรียนจะมีกรอบสรุป 
         5.  นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียนเม่ือศึกษำบทเรียนส ำเร็จรูปแล้ว และตรวจเฉลย 
แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
         6.  นักเรียนต้องมีควำมซ่ือสัตย์ ไม่ดูกรอบเฉลยค ำถำมก่อน เพรำะกำรดูเฉลยก่อนจะท ำให้
นักเรียนไม่เกิดกำรเรียนรู้ 
         7.  เม่ือนักเรียนอ่ำนค ำแนะน ำเข้ำใจแล้ว เริ่มศึกษำบทเรียนได้เลยค่ะ  
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ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80 

ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80 

 
 

แผนภูมิแสดงล ำดับข้ันตอนกำรศึกษำบทเรียนส ำเร็จรูป 
 
 

        อ่ำนค ำแนะน ำให้เข้ำใจ 
 
 
          

         ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 
        ศึกษำบทเรียน 

 

 
         ท ำกิจกรรม 

 

 
       ตรวจให้คะแนนด้วยตนเอง 

 
 
         
          

           ท ำแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 

         ศึกษำเรื่องใหม่ 
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ผลกำรเรียนรู้ 

 
 มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ และตระหนักในควำมส ำคัญของกฎหมำยเก่ียวกับทะเบียนรำษฎร 
รวมทั้งสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 
 

สำระส ำคัญ 
 

 กฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร  เป็นกฎหมำยที่มีควำมส ำคัญเก่ียวกับสถำนะของบุคคล  
กำรเปลี่ยนแปลงประชำกร  เช่น กำรเกิด กำรตำย และกำรย้ำยที่อยู่ เป็นต้น เป็นหน้ำที่ 
ของประชำชนทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ หรือกำรด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียน
รำษฎร ถ้ำฝ่ำฝืนจะมีควำมผิด และถูกลงโทษ 
  

 จุดประสงค์กำรเรียนรู้ของบทเรียน 
 

1.   อธิบำยควำมส ำคัญของกฎหมำยเก่ียวกับทะเบียนรำษฎรได้ 
2.   บอกระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับกำรแจ้งเกิด และแจ้งตำยได้ 
3.   บอกควำมส ำคัญ และวิธีเก็บรักษำสูติบัตรได้ 
4.   บอกขั้นตอนกำรแจ้งตำยในประเทศไทยได้ 
5.   อธิบำยระบบไหลเวียนข้อมูลกำรตำยในจังหวัดได้ 
6.   อธิบำยขั้นตอนของกำรย้ำยที่อยู่ออกจำกบ้ำน และย้ำยเข้ำบ้ำนได้ 
7.   บอกวิธีกำรขอแก้ทะเบียนรำษฎร พร้อมทั้งบอกชนิดของเอกสำรทำงรำชกำร  
     ที่ต้องน ำไปแสดงเม่ือมีกำรขอแก้ทะเบียนรำษฎรได้ 

 
 
                                                       
                                                        เมื่อทรำบจุดประสงค์กำรเรียนรู้แล้ว  
                                        ไปท ำแบบทดสอบก่อนเรียนกันเลยค่ะ    
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง กฎหมำยเก่ียวกับทะเบียนรำษฎร 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
1.  กฎหมำยทะเบียนรำษฎร เป็นกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับสิ่งใด 
         ก.  ทะเบียนบ้ำน      
         ข.  ทะเบียนประชำกร  
         ค.  ทะเบียนคนเกิด คนตำย       
         ง.  ทะเบียนคนเกิด คนตำย และทะเบียนบ้ำน 
 
2.  ทะเบียนรำษฎรมีประโยชน์ต่อแนวทำงกำรพัฒนำประเทศเพรำะอะไร 
         ก.  รู้โครงสร้ำงประชำกร 
         ข.  รู้จ ำนวนคนเกิด คนตำย 
         ค.  รู้จ ำนวนคนที่อยู่ในวัยท ำงำน 
         ง.  รู้จ ำนวนเด็ก และผู้ใหญ่ที่มีอยู่ในระยะเวลำหนึ่ง 
 
3.  ข้อใดเป็นเอกสำรยืนยันสถำนะของเด็กที่มีอำยุยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์ 
         ก.  สูติบัตร 
         ข.  ทะเบียนสมรส   
         ค.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน   
         ง.  บัตรประจ ำตัวประชำชน 
 
4.  กำรแจ้งตำยของบุคคล ต้องแจ้งภำยในเวลำเท่ำไร นับแต่พบศพ 
          ก.  ภำยในเวลำ 3 วัน 
          ข.  ภำยในเวลำ 7 วัน 
 ค.  ภำยในเวลำ 15 วัน  
 ง.  ภำยในเวลำ 24 ชั่วโมง  
 
 

ค ำชี้แจง     1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
               มีทั้งหมด 10 ข้อ ใช้เวลำ 10 นำที 

2. ให้นักเรียนท ำเครื่องหมำยกำกบำท (X) ลงในกระดำษค ำตอบ   
              เลอืกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  
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5.  กำรแจ้งย้ำยเข้ำหรือย้ำยออกจำกบ้ำนใด เจ้ำบ้ำนต้องแจ้งภำยในเวลำเท่ำไร  
         ก.  7 วัน      
         ข.  15 วัน 
         ค.  24 วัน      
         ง.  30 วัน  
 
6.  สูติบัตรเป็นหนังสือส ำคัญเก่ียวกับเรื่องใด 
         ก.  หลักฐำนแสดงเวลำเกิด     
         ข.  หลักฐำนชื่อและนำมสกุลเด็กเกิดใหม่ 
         ค.  หลักฐำนกำรแจ้งเกิดของเด็กเกิดใหม่   
         ง.  หลักฐำนแสดงสัญชำติของเด็กเกิดใหม่ 
 
7.  กำรแจ้งตำยในเขตกรุงเทพมหำนคร ควรแจ้ง ณ ที่ใด 
         ก.  ส ำนักงำนเทศบำล     
         ข.  ส ำนักทะเบียนสภำต ำบล 
         ค.  ส ำนักงำนนอกเขตเทศบำล  
         ง.  ส ำนักงำนทะเบียนท้องถิ่น ณ ที่ว่ำกำรเขต  
 
8.  มรณบัตร เป็นเอกสำรทำงรำชกำรที่แสดงถึงเรื่องใด 
         ก.  ประกำศกำรตำยของบุคคล 
         ข.  หลักฐำนกำรตำยของบุคคล 
         ค.  ใบรับแจ้งกำรตำยของบุคคล 
         ง.  ใบรับรองรำยละเอียดกำรตำยของบุคคล 
 
9.  กรณีใดต่อไปนี้ มีระยะเวลำในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยทะเบียนรำษฎรเท่ำกัน  
         ก.  แจ้งเกิด – แจ้งย้ำย 
         ข.  แจ้งเกิด – แจ้งตำย 
         ค.  แจ้งตำย – แจ้งย้ำย 
         ง.  แจ้งตำย – แจ้งคนเกิดใหม่ถูกทิ้งไว้ 
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10.  รำยกำรในทะเบียนบ้ำนจะมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตำมหลักเกณฑ์ในข้อใด 
          ก.  ถ้ำมีผู้ขอและมีเอกสำรมำแสดง 
 ข.  ต้องมีกำรสอบสวนอย่ำงละเอียด                
 ค.  ถ้ำศำลมีค ำพิพำกษำให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง      
 ง.  ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำจังหวัดนั้น          
 
 
 
 
 

              ตรวจค าตอบจากแบบเฉลย 
         แลว้บันทกึคะแนนดว้ยตวัเองนะคะ 
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           อยำกรู้แล้วใช่ไหมคะ 
      งั้นเปิดหน้ำต่อไปได้เลยค่ะ 

 
 
 
 
 
  

        สวัสดีค่ะนักเรียน ในบทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ 
เรำจะได้ศึกษำเรื่องน่ำรู้ของกฎหมำยเก่ียวกับทะเบียนรำษฎร
ซ่ึงในบทเรียนเล่มแรกนี้จะเสนอเนื้อหำเก่ียวกับกำรเกิด  
กำรตำย และกำรย้ำยที่อยู่ รวมไปถึงควำมส ำคัญของสูติบัตร 
และมรณบัตรด้วย   

“กฎหมำยกำรทะเบียนรำษฎร”  
         เป็นกฎหมำยลักษณะหนึ่งที่ส ำคัญต่อควำมเป็น
ปึกแผ่นของประเทศเกิดมำ เพ่ือกำรจัดระเบียบให้สังคมนั้น   
มีควำมปรกติสุขเรียบร้อย และกำรที่จะเป็นประชำชน  
ที่ถูกต้อง ไม่ใช่เพียงแต่ลืมตำดูโลกบนแผ่นดินไทยแล้ว 
จะถือวำ่เป็นคนไทยที่สมบูรณ์แบบ เรำจ ำเป็นต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำยกำรทะเบียนรำษฎรอย่ำงเคร่งครัด 
ถ้ำนักเรียนพร้อมแล้ว  ไปศึกษำกันเลยค่ะ 
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กรอบที่ 1 

 
 
  
     

ควำมรู้เก่ียวกับทะเบียนรำษฎร 
 
         กฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร หรือพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534  
เป็นกฎหมำยที่ก ำหนดเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติที่จ ำเป็นในชีวิตประจ ำวันของบุคคล ได้แก่ กำรแจ้งเกิด 
กำรแจ้งตำย และกำรแจ้งย้ำยที่อยู่ ซ่ึงบุคคลที่อยู่ในอำณำเขตของประเทศไทยจะต้องอยู่ภำยใต้
กฎเกณฑ์ของกฎหมำยฉบับนี้อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้  โดยเริ่มจำก 
         1.  กำรเกิด  กำรเกิด  เป็นจุดเริ่มต้นของกำรที่บุคคลมีสภำพเป็นบุคคลตำมกฎหมำย  
กฎหมำยจะเข้ำมำมีบทบำทโดยเริ่มต้ังแต่กำรแจ้งกำรเกิด 
         2.  กำรตำย  กำรตำยตำมวัตถุประสงค์ของกฎหมำยทะเบียนรำษฎร  เป็นกำรตำย 
ตำมธรรมชำติของบุคคลมำกกว่ำจะเป็นกำรตำยโดยผลของกฎหมำย หรือกำรสำบสูญ 
         3.  กำรย้ำยท่ีอยู่  เป็นเรื่องของกำรเคลื่อนย้ำยของประชำกร ซ่ึงมีผลให้ต้องมีกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงทะเบียนบ้ำน หรือส ำมะโนประชำกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
               กฎหมำยเก่ียวกับทะเบียนรำษฎร ให้ควำมส ำคัญกับสถำนะ    
       ของบุคคล  และกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกรในเรื่องใดบ้ำง 

………………………………………………………………….....................……                                              
……………………………………………………………… ......................……… 

  
        

ศึกษำกรอบท่ี 1 เสร็จแล้ว เพ่ือน ๆ อย่ำลืม
ตอบค ำถำมด้วยนะครับ 
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กรอบที่ 2 
 
                                กำรเกิด กำรตำย และกำรย้ำยท่ีอยู่ 
 
 

ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับกำรแจ้งเกิด 
หลักเกณฑ์ 
 เม่ือมีคนเกิดต้องแจ้งชื่อคนเกิดให้ถูกต้องตำมหลักกำรกำรต้ังชื่อบุคคล พร้อมกับ 
กำรแจ้งกำรเกิด 
         1.  คนเกิดในบ้ำน  ให้เจ้ำบ้ำนหรือบิดำหรือมำรดำแจ้งต่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ท่ีมี
คนเกิดในบ้ำน ภำยใน 15 วันนับแต่วันเกิด 
         2.  คนเกิดนอกบ้ำน  ให้บิดำหรือมำรดำแจ้งต่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ท่ีมีคนเกิด
นอกบ้ำน หรือแห่งท้องที่ท่ีจะพึงแจ้งได้ ภำยใน 15 วันนับแต่วันเกิด ในกรณีจ ำเป็นไม่อำจแจ้งได้ตำม
ก ำหนด ให้แจ้งภำยหลังได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันเกิด 
         3.  เด็กเกิดใหม่ท่ีถูกท้ิงไว้  ผู้ใดพบเด็กในสภำพแรกเกิด หรือเด็กอ่อนซ่ึงถูกทอดทิ้ง ให้น ำ 
เด็กนั้นไปส่ง และแจ้งต่อพนักงำนฝ่ำยปกครอง หรือต ำรวจ หรือเจ้ำหน้ำที่ประชำสงเครำะห์แห่งท้องที่
ที่ตนเพบเด็กนั้นโดยเร็ว  
         4.  เด็กเกิดในโรงพยำบำล  โรงพยำบำลที่เด็กเกิด จะออกใบรับรองกำรเกิดเพ่ือเป็นหลักฐำน 
ให้บิดำ หรือมำรดำ น ำไปแจ้งที่ส ำนักงำนทะเบียนท้องที่ท่ีโรงพยำบำลที่เด็กเกิดต้ังอยู่ 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรในกำรติดต่อ ขั้นตอนในกำรติดต่อ 
1. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน 
2. บัตรประจ ำตัวประชำชนผู้แจ้ง 
3. หนังสือรับรองกำรเกิดจำก 
โรงพยำบำล  (ถ้ำมี) 

1. ผู้แจ้งยื่นเอกสำรและหลักฐำนต่อนำยทะเบียน 
แห่งท้องที่ท่ีเด็กเกิด 
2. นำยทะเบียนตรวจสอบหลักฐำนกับทะเบียนบ้ำน และลง
รำยกำรในสูติบัตรแล้วเพ่ิมชื่อเด็กในทะเบียนบ้ำน และ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน แล้วมอบสูติบัตรตอนที่ 1 
และส ำเนำทะเบียนบ้ำนคืนให้กับผู้แจ้ง 

 
        เม่ือมีเด็กเกิดในบ้ำน เจ้ำบ้ำนจะต้องท ำอย่ำงไร 
      ................................................................................................................ 
      ................................................................................................................ 

ถ้ำบิดำมำรดำประสงค์จะเปล่ียนชื่อบุตร ให้แจ้งภำยใน  
6 เดือนนับแต่วันแจ้งชื่อคนเกิดต่อนำยทะเบียน โดยต้องเสีย
ค่ำธรรมเนียม 25 บำทนะคะ 
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กรอบที่ 3 
 
                                 เจ้ำบ้ำนจะต้องแจ้งกำรเกิดต่อนำยทะเบียนแห่งท้องท่ี 

     ท่ีมีคนเกิดน้ัน  ภำยใน 15 วันนับต้ังแต่วันท่ีเกิด 
 

ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับกำรแจ้งเกิด (ต่อ) 
 

กำรแจ้งเกิดเกินก ำหนด 
เป็นกำรแจ้งเกิดต่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งเม่ือพ้นเวลำที่กฎหมำยก ำหนดไว้ (15 วัน)  

ตำมกฎหมำยมีบทก ำหนดโทษ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 1,000 บำท 
 

เอกสำรในกำรติดต่อ ขั้นตอนในกำรติดต่อ 
1.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน 
2.  บัตรประจ ำตัวประชำชนผู้แจ้ง 
บัตรประจ ำตัวประชำชนของบิดำ มำรดำ 
(ถ้ำมี) 
3.  พยำนบุคคลที่ให้กำรรับรอง และบัตร
ประจ ำตัวประชำชน 
4.  รูปถ่ำยของบุคคลที่ขอแจ้งเกิด (กรณี
อำยุเกิน 7 ปีบริบูรณ์) 
5.  หนังสือรับรองกำรเกิดจำก
โรงพยำบำล  (ถ้ำมี) 

1.  ผู้แจ้งยื่นเอกสำรและหลักฐำนต่อนำยทะเบียน 
แห่งท้องที่ท่ีเด็กเกิด 
2.  นำยทะเบียนตรวจสอบหลักฐำนแล้ว เปรียบเทียบคดี
ควำมผิด และสอบสวนผู้แจ้ง บิดำมำรดำ ให้ทรำบสำเหตุ 
ทีไ่ม่แจ้งกำรเกิดภำยในเวลำที่ก ำหนด ในกรณีบิดำหรือ
มำรดำไม่อำจมำให้ถ้อยค ำในกำรสอบสวนได้ ไม่ว่ำจะด้วย
กรณีใด นำยทะเบียนจะบันทึกถึงสำเหตุดังกล่ำว 
3.  นำยทะเบียนน ำเสนอนำยอ ำเภอแห่งท้องที่พิจำรณำ
อนุมัติออกสูติบัตร และเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้ำน 

 
 
 
 
 
 
 
                                                          เอกสำรที่ขำดไม่ได้ในกำรแจ้งเกิดเกินก ำหนดมีอะไรบ้ำง 
        ...................................................................................... 
                                    ........................................................................ ............... 
 
 

       ผู้ที่พบเด็กในสภำพแรกเกิดหรือเด็กอ่อนซ่ึงถูกทอดทิ้ง   
ให้น ำเด็กนั้นไปส่งและแจ้งต่อพนักงำนฝ่ำยปกครอง หรือต ำรวจ 
หรือเจ้ำหน้ำที่ประชำสงเครำะห์แห่งท้องที่ท่ีพบเด็กนั้นโดยเร็ว 
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กรอบที่ 4 
 
                      1.ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน 2. บัตรประจ ำตัวประชำชน 
                ผู้แจ้ง 3. พยำนบุคคลท่ีให้กำรรับรอง และบัตรประจ ำตัว                         
                ประชำชน 4. รูปถ่ำยของบุคคลท่ีขอแจ้งเกิด (กรณีอำยุเกิน 
                7 ปีบริบูรณ์) 
 
 

                            ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับกำรแจ้งเกิด (ต่อ) 
 
 สถำนท่ีแจ้งเกิด 
             1.  ในเขตเทศบำล  ให้แจ้งที่ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นซ่ึงต้ังอยู่  ณ ส ำนักงำนเทศบำล 

2. นอกเขตเทศบำล  ให้แจ้งที่ส ำนักทะเบียนต ำบล ซ่ึงได้แก่บ้ำนของก ำนัน 
              ผู้ใหญ่บ้ำน หรือข้ำรำชกำรอ่ืนที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งต้ังให้เป็นนำยทะเบียน     
              ต ำบล 

3. ในกรุงเทพมหำนคร  ให้แจ้งที่ส ำนักทะเบียนท้องถิ่น ณ ส ำนักงำนเขต  
หรือส ำนักงำนสำขำ 

 
                 กำรแจ้งเกิดในกรณีคนเกิดในบ้ำน  เป็นหน้ำที่ของเจ้ำบ้ำนแต่จะมอบหมำย        
        ให้ใครไปแจ้งแทนก็ได้ กรณีคนเกิดในบ้ำนผู้แจ้งต้องน ำส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับ 
        เจ้ำบ้ำนไปด้วยทุกครั้ง เม่ือนำยทะเบียนรับแจ้งกำรเกิดแล้วจะมอบสูติบัตรให้แก่ 
        ผู้แจ้งเป็นหลักฐำน สูติบัตรเป็นเอกสำรที่แสดงถึงชื่อตัว ชื่อสกุล สัญชำติ วัน เดือน  
        ปีเกิด และชื่อตัว ชื่อสกุล สัญชำติของบิดำมำรดำ ต้องเก็บรักษำไว้ให้ดีเพ่ือน ำไป    
        แสดงหลักฐำนได้ทุกโอกำสตรำบเท่ำที่มีชีวิตอยู่ 
 
 
       
                      “ใบแจ้งกำรเกิด” เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำอย่ำงไร 
    .......................................................................................... 
    ................................................................... ..................... 
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กรอบที่ 5 
 
 สูติบัตร 
    

ควำมส ำคัญของสูติบัตร 
สูติบัตร 

สูติบัตร  เป็นเอกสำรส ำคัญตำมพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ.2534 ใช้พิสูจน์ 
ตรวจสอบ หรือยืนยันตัวบุคคล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป็นหลักฐำน  ในกำรขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้ำน 
(สูติบัตรและใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่) หรือเป็นหลักฐำนในกำรขอจ ำหน่ำยชื่อออกจำกทะเบียนบ้ำน  
(มรณบัตร) และเก่ียวข้องกับสิทธิ ได้แก่ กำรศึกษำ กำรประกอบอำชีพ กำรเลือกต้ัง เป็นต้น 
 ดังนั้น ผู้ที่ได้รับเอกสำรฉบับนี้จำกทำงรำชกำร ควรตรวจสอบรำยกำรต่ำง ๆ ว่ำเจ้ำหน้ำที่ 
ได้ลงไว้ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ หำกพบว่ำมีรำยกำรใดไม่ถูกต้อง ขอให้รีบแจ้งเจ้ำหน้ำที่แก้ไขทันที 
 

                  
         จะเกิดอย่ำงไรให้เป็นคนไทยที่ถูกต้องโดย
สมบูรณ์  ไม่ใช่แค่เพียงคลอดออกมำจำกท้องแม่
เท่ำนั้น เด็กทุกคนจะต้อง “เกิดจำกท้องของ
กฎหมำย” แล้วจะท ำอย่ำงไรล่ะ พ่อแม่ก็ต้องไป  
“แจ้งกำรเกิด” ต่อนำยทะเบียนที่อ ำเภอ แล้ว
ทำงกำรจะออก “ใบสูติบัตร”  ซ่ึงเป็นเอกสำร  
ที่แสดงชำติก ำเนิด วันเดือน ปีเกิดพ่อแม่และ
รำยละเอียดอ่ืน ๆ ใบสูติบัตร ใบนี้จะท ำให้
ลูกหลำนได้รับสิทธิต่ำง ๆ มำกมำยเท่ำที่คนไทย
คนหนึ่งพึงได้  

 

                    
                   

                  ภำพท่ี 1 ตัวอย่ำงสูติบัตร ท.ร.1   
              ท่ีมำ : www.tdvpprint.com      
 
 

                   
                       ในสูติบัตรของเรำนอกจำกข้อมูลเรำแล้ว ยังมีข้อมูล 
    ของใครอีก 
     ...................................................................... 
      .................................................................... 
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กรอบที่ 6 
 

                       พ่อแม่ของเรำ 
 
 

                               กำรเก็บรักษำสูติบัตร       
 

             กฎหมำยก ำหนดมิให้ผู้ใดท ำปลอม เติม หรือตัดทอนข้อควำม หรือแก้ไขด้วยประกำรใด ๆ  
ในสูติบัตรโดยไม่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย หำกฝ่ำฝืน ต้องระวำงโทษตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
มำตรำ 265 (จ ำคุกต้ังแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับต้ังแต่ 1,000-10,000 บำท) 
 กำรเก็บรักษำสูติบัตรซ่ึงถือเป็นเอกสำรส ำคัญ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
         1.  ควรเก็บรักษำไว้ในที่ปลอดภัย อย่ำให้เอกสำรถูกน้ ำ หรือถูกท ำลำย หรือถูกบุคคลอ่ืน
น ำไปใช้แอบอ้ำงสวมตัวใช้สิทธิโดยมิชอบ 
         2.  ห้ำมมิให้ผู้ใดซ่ึงไม่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ท ำกำรแก้ไข ขูด ลบ ขีดฆ่ำ หรือเขียน
ข้อควำมเพ่ิมเติมลงในเอกสำรนี้โดยเด็ดขำด 
 
 
  

หำกมีข้อสงสัยประกำรใดเก่ียวกับสูติบัตร สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ท่ีส ำนักงำนทะเบียน
อ ำเภอ ก่ิงอ ำเภอ เทศบำล เมืองพัทยำ เขตต่ำง ๆ ในกรุงเทพมหำนคร หรือส ำนักทะเบียนสำขำ 
หรือท่ีส ำนักทะเบียนกลำง กรมกำรปกครอง (วังไชยำ นำงเล้ิง) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต 
กรุงเทพมหำนคร โทร. 0-2281-3900,0-2281-3121 หรือศูนย์บริกำรตอบปัญหำงำนทะเบียน 
และบัตรประจ ำตัวประชำชน โทร. 1548 
 
 

    
 

 
                ผู้ที่ปลอมแปลงสูติบัตรจะต้องได้รับโทษตำมกฎหมำยอย่ำงไร                                                   

                            ......................................................................................................... 
   ........................................................................................................ 
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กรอบที่ 7 
 
                    จ ำคุกต้ังแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับต้ังแต่ 
                    1,000 – 10,000 บำท 
 

  

ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับกำรแจ้งตำย 
 
หลักเกณฑ์  เม่ือมีคนตำยให้แจ้งกำรตำย 

1. กรณีคนตำยในบ้ำน  ให้เจ้ำบ้ำน หรือผู้พบศพแจ้งต่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้ง 
แห่งท้องที่ท่ีมีคนตำย ภำยใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลำตำย หรือพบศพ 

2. กรณีคนตำยนอกบ้ำน  ให้บุคคลที่ไปกับผู้ตำย หรือผู้พบศพแจ้งต่อนำยทะเบียน 
ผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ท่ีมีคนตำย หรือพบศพ แล้วแต่กรณี หรือแห่งท้องที่ท่ีพึงจะแจ้งได้ ภำยใน 24 
ชั่วโมงนับแต่เวลำตำย หรือพบศพ หรือจะแจ้งต่อพนักงำนฝ่ำยปกครอง  
หรือต ำรวจก็ได้ ถ้ำในท้องที่ใดกำรคมนำคมไม่สะดวก ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงอำจขยำยเวลำ
ออกไปตำมที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 7 วัน นับแต่เวลำตำย หรือเวลำพบศพ  
 กำรแจ้งตำยกรณีตำยในบ้ำน เจ้ำบ้ำนจะมอบหมำยให้ผู้ใดไปแจ้งแทนก็ได้  
โดยผู้แจ้งต้องน ำส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนไปด้วย 
 
 

เอกสำรในกำรติดต่อ ขั้นตอนในกำรติดต่อ 
1.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนที่คน
ตำยมีชื่อและรำยบุคคล(ถ้ำมี) 
2.  หนังสือรับรองกำรตำยจำก
โรงพยำบำล (ถ้ำมี) 
3.  บัตรประจ ำตัวประชำชนผู้แจ้ง 

1.  ผู้แจ้งยื่นเอกสำรและหลักฐำนต่อนำยทะเบียน 
เพ่ือตรวจสอบ และลงรำยกำรในมรณบัตร 
2.  จ ำหน่ำยชื่อผู้ตำยออกจำกทะเบียนบ้ำน โดยประทับ
ค ำว่ำ “ตำย”สีแดง ไว้หน้ำรำยกำรคนตำย 
3.  มอบใบมรณบัตร ตอนที่ 1 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
และบัตรประจ ำตัวประชำชนคืนผู้แจ้ง 

 
 

                             
                                  เม่ือมีคนตำยนอกบ้ำน เช่น หัวใจล้มเหลวตำย ขณะเดินอยู่    
                                 บนทำงเดินในที่สำธำรณะ เป็นหน้ำที่ของใครต้องไปแจ้งตำย  
                           ................................................................................................... 
              .................................................................................... ................ 
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กรอบที่ 8 
  
                           

                                                                                             ผู้ท่ีไปกับผู้ตำย หรือผู้ท่ีพบศพ 
 

  

ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับกำรแจ้งตำย (ต่อ) 
 

3. กรณีลูกตำยในท้อง   หมำยถึง ลูกที่อยู่ในครรภ์มำรดำเป็นเวลำเกิน 28 สัปดำห์ 
หรือ 196 วัน และคลอดออกมำโดยไม่มีชีวิต ดังนั้น ถ้ำลูกนั้นอยู่ในครรภ์มำรดำไม่ถึง 28 สัปดำห์  
แม้จะคลอดออกมำโดยไม่มีชีวิต ก็ไม่ถือว่ำเป็นเรื่องของลูกตำยในท้อง ผู้ที่มีหน้ำที่แจ้ง ได้แก่ 

1) ถ้ำลูกตำยในท้องเกิดขึ้นในบ้ำน   ให้เจ้ำบ้ำนแจ้งต่อนำยทะเบียน 
ภำยใน 24 ชั่วโมนับแต่เวลำคลอด นำยทะเบียนก็จะออกบัตรลูกตำยในท้องไว้เป็นหลักฐำน 

2) ถ้ำลูกตำยในท้องเกิดขึ้นนอกบ้ำน   ให้มำรดำแจ้งต่อนำยทะเบียน 
แห่งท้องที่ท่ีลูกตำยในท้องนั้น หรือแจ้งต่อท้องที่ท่ีอำจแจ้งได้ในโอกำสแรกภำยใน 24 ชั่วโมงนับแต่
เวลำคลอด หรือแจ้งต่อพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจที่สะดวกกว่ำก็ได้ 
 
 
 เม่ือนำยทะเบียนได้รับแจ้งแล้วจะออกใบมรณบัตรให้ เว้นแต่นำยทะเบียนจะสงสัยในกำรตำย
ที่ผิดจำกธรรมชำติ จะไม่ออกใบมรณบัตรให้ จนกว่ำจะได้แจ้งกำรตำยต่อพนักงำนฝ่ำยปกครอง 
หรือต ำรวจ และได้รับควำเห็นชอบจำกบุคคลเหล่ำนั้น แล้วจึงออกใบมรณบัตรให้ เพ่ือน ำไปแสดง 
ต่อผู้เก่ียวข้องจัดกำรทรัพย์มรดกของผู้ตำย เป็นต้น 
 เม่ือมีคนตำย ไม่ว่ำจะเป็นในบ้ำนหรือนอกบ้ำน ผู้ใดจะเก็บ ฝัง เผำ หรือเคลื่อนย้ำยศพ 
ไปจำกสถำนที่หรือบ้ำนที่ตำยก่อนได้รับอนุญำตจำกนำยทะเบียนไม่ได้ เว้นแต่กำรย้ำยศพ 
เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือควำมปลอดภัย หรือสวัสดิภำพของประชำชน  
 ส ำหรับผู้มีหน้ำที่ท่ีจะต้องแจ้งกำรตำย แต่ฝ่ำฝืนไม่แจ้งภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 1,000 บำท 
 
 

 

 
              เม่ือมีผู้แจ้งกำรตำยต่อนำยทะเบียน โดยระบุสำเหตุกำรตำยว่ำ     
                       ตำยด้วยโรคติดต่ออันตรำย เช่น อหิวำตกโรค นำยทะเบียนจะปฏิบัติอย่ำงไร 
             .......................................................................................................................... 
                 .......................................................................................................................... 
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กรอบที่ 9 
 
 

  

                                   รับแจ้งกำรตำย แต่ยังไม่ออกมรณบัตรให้ 
                                  เพ่ือรอผลพิสูจน์ศพจำกเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข 
                                 

 
            ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับกำรแจ้งตำย (ต่อ) 

  
          4.  กรณีตำยท่ีโรงพยำบำล    
             -  ต้องน ำหนังสือรับรองกำรตำยจำกโรงพยำบำลไปแจ้งต่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งที่
โรงพยำบำลต้ังอยู่เพ่ือขอให้ออกใบมรณบัตร 
             -  ต้องน ำใบมรณบัตรพร้อมด้วยหลักฐำนที่ต้องแสดงกรณีคนตำยในบ้ำน หรือคนตำยนอก
บ้ำนไปแสดงต่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งที่ผู้ตำยมีภูมิล ำเนำอยู่ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            ภำพท่ี 2 ตัวอย่ำงใบมรณบัตร ทร.4 ตอน 1 
                                                     ท่ีมำ : www.tdvpprint.com  
 
                        

                            กรณีตำยในสถำนพยำบำล ใครคือผู้ที่สำมำรถออกหนังสือรับรองกำรตำยได้ 
                   ................................................................................................................ ..... 
                        ....................................................................................................... .............. 
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กรอบที่ 10 
      
                                เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรสุข (แพทย์ พยำบำล  
             เจ้ำหน้ำท่ีเวชสถิติ) 

 
   ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับกำรแจ้งตำย (ต่อ) 
 
สถำนท่ีแจ้งตำย  

1.  ในเขตเทศบำล  ให้แจ้งที่ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นซ่ึงต้ังอยู่ ณ ส ำนักงำนเทศบำล  
        2. นอกเขตเทศบำล  ให้แจ้งที่ส ำนักทะเบียนต ำบล ซ่ึงได้แก่ บ้ำนของก ำนัน ใหญ่บ้ำน      
หรือข้ำรำชกำรอ่ืนที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งต้ังให้เป็นนำยทะเบียนต ำบล 
        3. ในกรุงเทพมหำนคร  ให้แจ้งที่ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นซ่ึงต้ังอยู่ ณ ส ำนักงำนเขต  
 
         กำรแจ้งตำยในกรณีคนตำยในบ้ำน  เป็นหน้ำที่ของเจ้ำบ้ำน แต่ถ้ำจะมอบหมำย 
ให้ผู้อ่ืนที่อยู่ในบ้ำนเดียวกันไปด ำเนินกำรแทน ไม่ต้องท ำหนังสือมอบอ ำนำจ ถ้ำจะมอบให้บุคคล      
ที่ไม่ได้อยู่ในบ้ำนเดียวกันไปด ำเนินกำรแทน ต้องท ำหนังสือมอบอ ำนำจเป็นลำยลักษณ์อักษร  
         กำรแจ้งตำยในกรณีคนตำยในบ้ำน และผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนด้วย เม่ือไปแจ้งตำย  
ต้องน ำส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนไปด้วย และเม่ือนำยทะเบียนได้รับแจ้งกำรตำยจะมอบ 
มรณบัตรให้แก่ผู้แจ้งเป็นหลักฐำน มรณบัตร  เป็นเอกสำรทำงรำชกำร ซ่ึงแสดงรำยละเอียดเก่ียวกับ
กำรตำยของบุคคล 
กำรเตรียมข้อมูลเพ่ือแจ้งกำรตำย 
         นอกจำกจะเตรียมหลักฐำนที่ต้องไปแสดงแล้ว ผู้แจ้งจะต้องทรำบและเตรียมข้อมูลเพ่ือแจ้ง
กำรตำยดังนี้ 
         -  ชื่อตัว ชื่อสกุล สัญชำติ เพศของผู้ตำย               
         -  ตำยเม่ือ วัน เดือน ปีใด 
         -  ที่อยู่ของผู้ตำยและสถำนที่ตำย บ้ำนเลขที่ หมู่ที่ ตรอก ซอย ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/ 
เขต จังหวัด 
         - สำเหตุที่ตำย                                           
         - ชื่อตัว ชื่อสกุล และสัญชำติของบิดำมำรดำผู้ตำย 
 
 

                         
                                             กรณีคนตำยในบ้ำน ผู้ที่มีหน้ำที่แจ้งกำรตำยคือผู้ใด         
             ........................................................................................ 
             ......................................................................................... 
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กรอบที่ 11 
 
                                 เจ้ำบ้ำน หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำบ้ำน 
                                  ให้ไปด ำเนินกำรแทน 
 

 

ขั้นตอนกำรแจ้งตำยในประเทศไทย 
1.  กำรออกหนังสือรับรองกำรตำย 
         1.1  กรณีตำยในสถำนพยำบำล (ทร.4/1) โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข (แพทย์ พยำบำล 
เจ้ำหน้ำที่เวชสถิติ) ส ำเนำฉับที่ 1 ส่งไปยังนำยทะเบียนอ ำเภอ/ท้องถิ่น ส่วนส ำเนำฉบับที่ 2  
เก็บไว้ท่ีสถำนพยำบำล 
         1.2  กรณีตำยนอกสถำนพยำบำล (ทร.4) โดยเจ้ำหน้ำที่ทะเบียนในพ้ืนที่ (ผู้ใหญ่บ้ำน บันทึก 
ทร.4 ส่วนหน้ำ เจ้ำหน้ำที่สำธำรสุข บันทึก ทร.4 ข้อ 3,4) ส ำเนำฉบับที่ 1 ส่งไปยังนำยทะเบียน 
อ ำเภอ/ท้องถิ่น ส่วนส ำเนำฉบับที่ 2 เก็บไว้ท่ีส ำนักงำนเพ่ือตรวจสอบ 
2.  กำรออกมรณบัตร  เจ้ำหน้ำที่ทะเบียน และบัตรได้รับแจ้งหลังจำกตำยภำยใน 24 ชั่วโมง จัดท ำ
มรณบัตรให้กับผู้แจ้งเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรศพ 
3.  กำรปรับปรุงฐำนข้อมูลสถิติกำรตำย  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กำรตำยถูกส่งไปยังส ำนักทะเบียน 
รำษฎรแล้วส่งมำยังกระทรวงสำธำรณสุข เพ่ือตรวจสอบสำเหตุกำรตำย และยืนยันกำรให้รหัส 
กำรตำยตำม ICD-10 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรข้อมูลกำรแจ้งตำยในประเทศไทย 
 

                             กำรแจ้งตำย (หนังสือรับรองกำรตำย / ใบแจ้งตำย) 
 

                                        มรณบัตร (โดยเจ้ำหน้ำที่ทะเบียน) 
 

                                                 ระบบข้อมูล 
                 ข้อมูลจะถูกส่งไปส ำนักทะเบียนรำษฎร ผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
                   ฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร (กระทรวงมหำดไทย) 
      ข้อมูลที่ส่งมำจะท ำกำรตรวจสอบ และลงรหัส ICD 10 
 
   ฐำนข้อมูลสถิติกำรตำย (กระทรวงสำธำรสุข)    
        ฐำนข้อมูลส่งผ่ำนมำจำกฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร ให้รหัส สำเหตุกำรตำย ( ICD 10)  
 
 

    หนังสือรับรองกำรตำย มีก่ีแบบ ได้แก่อะไรบ้ำง         
              ........................................................................................ 
                       ......................................................................................... 
 



            เล่มท่ี 1  กฎหมายเก่ียวกับทะเบียนราษฎร       21 
 

  

ตำยตำมธรรมชำติ ตำยผิดธรรมชำติ 

เขตเทศบำล 

ญำติแจ้งเจ้ำหน้ำท่ี/ 
สถำนบริกำรสำธำรณสุข 

สอบสวนสำเหตุกำรตำย 

ลงสำเหตุกำรตำย และรหัส 
โดยเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข 

ญำติน ำใบรับรองกำรตำย 
ไปแจ้งเทศบำล 

นอกเขตเทศบำล 

ญำติแจ้งผู้ใหญ่บ้ำน/ 
ก ำนัน/อสม./ทีม 

สอบสวนสำเหตุกำรตำย 

ลงสำเหตุกำรตำย และรหัส 
โดยเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข 

ญำติน ำใบรับรองกำรตำย 
ไปแจ้งอ ำเภอ 

มรณบัตร 

ญำติแจ้งผู้ใหญ่บ้ำน/ 
ก ำนัน/อสม. 

ต ำรวจ/แพทย์/ 
ชันสูตร 

ทรำบ ไม่ทรำบ
สำเหตุ 

นิติเวช ออก
ใบรับรอง 

กรอบที่ 12 
   
 

       2 แบบ ได้แก่ ทร.4/1 (กรณีตำยในสถำนพยำบำล) 
                          และ ทร.4 (กรณีตำยนอกสถำนพยำบำล)         
                            
 

ระบบกำรไหลเวียนข้อมูลกำรตำยในจังหวัด 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

  
   
             กรณีตำยผิดธรรมชำติ จะออกใบมรณบัตรได้เม่ือใด 

        ................................................................................................. 
       ......................................................... ........................................ 
 
 

ผู้ตำยนอกสถำนบริกำร 

มรณบัตร 

ส ำนักทะเบียน
กระทรวงมหำดไทย 

ส ำนักทะเบียน
กระทรวงมหำดไทย 
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กรอบที่ 13 
 
 
 

              เมื่อได้ใบรับรองกำรตำยจำก ต ำรวจ/แพทย์  
                                   หรือผลชันสูตรจำกนิติเวช 
         
 

กำรย้ำยท่ีอยู่ 
 

 กำรย้ำยที่อยู่จะต้องมีกำรแจ้งกำรย้ำยออกจำกทะเบียนบ้ำนเดิม แล้วจะต้องแจ้งย้ำยเข้ำ  
ไปในทะเบียนบ้ำนใหม่ ซ่ึงผู้นั้นย้ำยไปอยู่ กำรแจ้งย้ำยที่อยู่ ให้ด ำเนินกำรต่อไปนี้  

1. กำรย้ำยออก  
     เม่ือมีบุคคลใดย้ำยที่อยู่ออกจำกบ้ำนใด กฎหมำยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของเจ้ำบ้ำน 
หรือผู้แทนที่จะต้องแจ้งย้ำยที่อยู่ดังกล่ำวต่อนำยทะเบียนผู้ มีหน้ำที่รับแจ้งภำยในเวลำ  ไม่เกิน 15 วัน
นับแต่วันย้ำยออก ถ้ำเจ้ำบ้ำนไม่แจ้งภำยในก ำหนดเวลำ มีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน  
1,000 บำท 

 
 
                    หลักฐำนท่ีใช้ในกำรแจ้งย้ำยออก 
  

1. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ฉบับเจ้ำบ้ำน) 
2. บัตรประจ ำตัวประชำชนของเจ้ำบ้ำน 
3. หนังสือมอบหมำยจำกเจ้ำบ้ำน (กรณีผู้แจ้งย้ำยไม่ใช่เจ้ำบ้ำน) 
4. บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำบ้ำน 

(กรณีมอบหมำย) 
5. บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ย้ำยที่อยู่ กรณีแจ้งย้ำยที่อยู่ตนอง  
 

 
  
 

    
           เม่ือมีกำรย้ำยที่อยู่ออกจำกบ้ำน ผู้ใดมีหน้ำที่ต้องแจ้งย้ำย 
     และต้องแจ้งย้ำยภำยในก่ีวัน 

        ................................................................................................. 
       ................................................................................................. 
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   กรอบที่ 14 
 
 

                                      เจ้ำบ้ำนแจ้งย้ำยภำยใน 15 วัน  
                                          นับแต่วันท่ีผู้อยู่ในบ้ำนย้ำยออก 
 
 
 
  

กำรย้ำยท่ีอยู่ (ต่อ) 
 

            2. กำรย้ำยเข้ำ  
             เม่ือบุคคลใดย้ำยที่อยู่เข้ำมำอยู่ในบ้ำนใดบ้ำนหนึ่ง กฎหมำยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ 
ของเจ้ำบ้ำนที่จะต้องแจ้งกำรย้ำยเข้ำที่อยู่ดังกล่ำวภำยใน 15 วัน นับแต่วันย้ำยเข้ำ ถ้ำเจ้ำบ้ำนไม่แจ้ง
ในก ำหนดเวลำ มีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 1,000 บำท  
 
 
 
 
                          หลักฐำนท่ีใช้ในกำรแจ้งย้ำยเข้ำ 
  

1. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ฉบับเจ้ำบ้ำน) 
2. บัตรประจ ำตัวประชำชนของเจ้ำบ้ำน 
3. หนังสือมอบหมำยจำกเจ้ำบ้ำน (กรณีผู้แจ้งย้ำยไม่ใช่เจ้ำบ้ำน) 
4. บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำบ้ำน 

(กรณีมอบหมำย) 
5. ใบแจ้งย้ำยที่อยู่ (ท.ร.6) ตอนที่ 1 และ 2 ซ่ึงเจ้ำบ้ำนลงนำม 

ยินยอมให้ย้ำยเข้ำแล้ว   
 
 
 
 
                            เม่ือมีผู้ย้ำยที่อยู่เข้ำอยู่ในบ้ำน ผู้ใดมีหน้ำที่ต้องแจ้งย้ำย 

  และต้องแจ้งย้ำยภำยในก่ีวัน 
     .......................................................................................... 
    ............................................................ ............................. 
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กรอบที่ 15 
 
 
        เจ้ำบ้ำนแจ้งย้ำยภำยใน 15 วัน  
                                             นับแต่วันท่ีย้ำยเข้ำ                                
 
 

กำรย้ำยท่ีอยู่ (ต่อ) 
 

         2.  กำรแจ้งย้ำยปลำยทำง  
              กำรแจ้งย้ำยที่อยู่ปลำยทำง หมำยควำมว่ำ  กำรแจ้งกำรย้ำยที่อยู่โดยผู้ขอแจ้งย้ำย  
สำมำรถไปขอแจ้งย้ำยออก และขอแจ้งย้ำยเข้ำต่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท่องที่ท่ีไปอยู่ใหม่  
โดยไม่ต้องเดินทำงกลับไปขอแจ้งย้ำยออก ณ ส ำนักทะเบียนเดิมที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน 
จำกทะเบียนบ้ำน 
 เอกสำรท่ีใช้ในกำรติดต่อ 
              1.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ฉบับเจ้ำบ้ำน) ของบ้ำนที่จะย้ำยเข้ำ 
              2.  บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้แจ้งย้ำย หรือบัตรประจ ำตัวตำมกฎหมำยอ่ืนพร้อม    
ส ำเนำบัตรที่ลงชื่อเจ้ำของบัตร ก ำกับไว้ 
              3.  เจ้ำบ้ำนที่จะย้ำยเข้ำอยู่ใหม่ 
              4.  บัตรประจ ำตัวประชำชนของเจ้ำบ้ำนที่จะย้ำยเข้ำอยู่ใหม่ 
              5.  หนังสือยินยอมให้แจ้งย้ำยเข้ำของเจ้ำบ้ำนที่จะเข้ำอยู่ใหม่ (กรณีเจ้ำบ้ำนไม่สำมำรถ 
ไปด ำเนินกำรแจ้งย้ำยได้) 
              6.  หนังสือมอบหมำยจำกผู้ย้ำยที่อยู่ บัตร ฯ พร้อมด้วยส ำเนำบัตร ฯ ที่ลงชื่อเจ้ำของบัตร
ก ำกับไว้ ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ (กรณีผู้แจ้งย้ำยที่อยู่มอบผู้อ่ืนมำด ำเนินกำรแทน  ผู้รับมอบหมำย  
1 คน ควรด ำเนินกำรแทนผู้ประสงค์ จะแจ้งย้ำยที่อยู่ปลำยทำงได้ไม่เกิน  3 คน และ ทั้ง 2 ฝ่ำย 
ควรเป็นผู้ที่มีควำมเก่ียวข้องสัมพันธ์กันไม่ว่ำจะเป็นญำติ คนรู้จักผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่มีนิติสัมพันธ์) 
 
 

  
                  

      ในกรณีที่เจ้ำบ้ำนไม่สำมำรถไปด ำเนินกำรแจ้งย้ำยเข้ำปลำยทำง 
                           ด้วยได้ จะต้องท ำอย่ำงไร                      
                          ................................................................................................................ 
                          ..................................................................................................... ........... 
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กรอบที่ 16 

 
 

              ผู้ขอแจ้งย้ำยสำมำรถด ำเนินกำรเองได้ โดยแนบหนังสือ 
                        ยินยอมให้ย้ำยเข้ำของเจ้ำของบ้ำนท่ีจะเข้ำไปอยู่ใหม่ 
    
 
   

บ้ำนและทะเบียนบ้ำน 
 

หลักเกณฑ์  
          บ้ำน  หมำยควำมว่ำ  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงส ำหรับใช้เป็นที่อยู่อำศัย ซ่ึงมีเจ้ำบ้ำน
ครอบครอง และให้หมำยควำมรวมถึงแพ หรือเรือ ซ่ึงจอดเป็นประจ ำ และใช้เป็นที่อยู่ประจ ำ  
หรือสถำนที่หรือยำนพำหนะอ่ืน ซ่ึงใช้เป็นที่อยู่อำศัยประจ ำได้ด้วย  
          ทะเบียนบ้ำน  หมำยควำมว่ำ  ทะเบียนประจ ำบ้ำนแต่ละบ้ำน ซ่ึงแสดงเลขประจ ำบ้ำน 
และ รำยกำรของคน ทั้งหมดผู้อยู่ในบ้ำน แยกเป็นหลำยลักษณะ คือ  
         * - ทะเบียนบ้ำน (ท.ร.14)  ใช้ส ำหรับลงรำยกำรของคนที่มีสัญชำติไทยและคนต่ำงด้ำว  
ที่มีใบส ำคัญ ประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 
         * - ทะเบียนบ้ำน (ท.ร.13)  ใช้ลงรำยกำรของคนต่ำงด้ำวท่ีเข้ำเมืองโดยชอบด้วยกฎหมำย 
แต่อยู่ในลักษณะชั่วครำว หรือเข้ำเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง 
ควำมส ำคัญ 
         ส ำเนำทะเบียนบ้ำนเป็นหลักฐำนทำงรำชกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือมอบให้เจ้ำบ้ำน เป็นผู้เก็บรักษำ  
และเจ้ำบ้ำนมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยในกรณีมีคนเกิดในบ้ำน  กรณีมีคนตำยในบ้ำน  
และเม่ือผู้อยู่ในบ้ำนย้ำยที่อยู่ออกจำกบ้ำน หรือเม่ือมีผู้ย้ำยที่อยู่เข้ำบ้ำน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ภำพท่ี 3 ตัวอย่ำงส ำเนำทะเบียนบ้ำน ท.ร.14              ภำพท่ี 4 ตัวอย่ำงส ำเนำทะเบียนบ้ำน ท.ร.13 
                  ท่ีมำ http://njvisakhonkaen.blogspot.com/2015/11/blog-post_30.html        
 

 
   เรำต้องน ำส ำเนำทะเบียนไปใช้เป็นหลักฐำนในกรณีใดบ้ำง                          
                          ..................................................................................................... ........... 
                          ..................................................................................................... ........... 
 

http://njvisakhonkaen.blogspot.com/2015/11/blog-post_30.html
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 กรอบที่ 17 
 
               

                                กรณีกำรแจ้งเกิด  กำรแจ้งตำย และแจ้งย้ำยท่ีอยู่ 

 
 

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎร 
 

 เอกสำรกำรทะเบียนรำษฎร ได้แก่ ทะเบียนบ้ำน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับ 
เจ้ำบ้ำน สูติบัตร และทะเบียนคนเกิด มรณบัตร   

 เอกสำรกำรทะเบียนรำษฎร ที่นำยทะเบียนมอบให้ประชำชนเก็บรักษำ และใช้เป็น 
หลักฐำน คือ สูติบัตร  มรณบัตร ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน 

เอกสำรทำงรำชกำรท่ีควรน ำแสดง เช่น 
1.  สูติบัตร มรณบัตร    2.  บัตรประจ ำตัวประชำชน 
3.  ใบส ำคัญทำงทหำร  4.  เอกสำรกำรสมรส กำรหย่ำ 
5.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  6.  ใบสุทธิ 
7.  หลักฐำนเก่ียวกับสัญชำติ  8.  หนังสือเดินทำงมำหรือไปต่ำงประเทศ 
9.  หลักฐำนอ่ืน ๆ ถ้ำมี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          เอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรที่สำมำรถแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
                          รำยกำรได้ คือเอกสำรอะไรบ้ำง 
                   ................................................................................... ............... 
                    ..................................................................................... ............ 
 
 

 ผู้มีหน้าท่ีแจ้งได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา
มารดา ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย   จากเจ้า

บ้าน หรือผู้ท่ีเป็นเจ้าของประวัติ 
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กรอบสรุป 

 
 
         1.ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน 2.สูติบัตร  
                                    3.มรณบัตร 4.ใบแจ้งกำรย้ำยท่ีอยู่ 
    
 
 
 

    กฎหมำยเก่ียวกับทะเบียนรำษฎร  เป็นกฎหมำยที่มีควำมส ำคัญเก่ียวกับสถำนะของ
บุคคล และกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร เช่น  กำรแจ้งเกิด กำรแจ้งตำย  
และกำรย้ำยที่อยู่ ซ่ึงเก่ียวข้องกับเอกสำรส ำคัญต่ำง ๆ เช่น สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้ำน ซ่ึงเป็น
หน้ำที่ของประชำชนทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตำม 
 
 

 

 

 

 

 
 

                         เรียนจบแล้วค่ะ พักสักนิดแล้ว 
                          มำท ำใบงำน และแบบทดสอบ 

                           หลังเรียนกันนะคะ 
 
 

 

 

 
 
 

       แล้วพบกันใหม่ในบทเรียน 
                           เล่มต่อไปนะคะ 
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          ใบงำนที่ 1 
 
   ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ (คะแนนเต็ม10 คะแนน) 
 
 

1. เม่ือมีเด็กเกิดในบ้ำน เจ้ำบ้ำนจะต้องท ำอย่ำงไร 
    ...................................................................................................... ................. 

....................................................................................................... ............... 

..................................................................................................... ................. 

..................................................................................................... ................. 

...................................................................................................................... 
 
 

 
  2.  นำยก้องเกียรติเดินทำงไปเยี่ยมเพ่ือนที่ชนบทแห่งหนึ่ง ระหว่ำงที่เขำเดินอยู่     
  บริเวณริมป่ำละเมำะ ได้พบชำยไม่ทรำบชื่อนอนเสียชีวิตอยู่ข้ำงทำงเดิน กรณีนี้ 
  นำยก้องเกียรติต้องท ำอย่ำงไร 

........................................................................................................................ 

....................................................................................................... ................. 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
 
 

 
  3.  เอกสำรที่ยืนยันสถำนะของเด็กที่มีอำยุยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์ คือเอกสำรใด 

................................................................ ........................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

................................................................................................................ ........ 

............................................................................................ ............................ 
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4.  กรณีรำยกำรในทะเบียนบ้ำน ซ่ึงเป็นรำยกำรเก่ียวกับบ้ำนผิด เช่น 
บ้ำนเลขที่   หมู่ที่ ถนน ตรอก ซอย ผิด ผู้ใดมีอ ำนำจแก้ไข 
............................................................................................... ......................... 
........................................................................................................................ 
..................................................................................................... ................... 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

 
 
 
 5.  กำรแจ้งกำรเกิด กำรแจ้งกำรตำย หรือกำรแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ ถ้ำผู้มีหน้ำที่แจ้ง   

  ไม่สำมำรถไปแจ้งต่อนำยทะเบียนด้วยตนเองได้ สำมำรถมอบผู้อ่ืนแจ้งแทน 
         โดยวิธีใด 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

............................................................................................ ............................. 

......................................................................................................................... 

..................................................................................................... .................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ต้ังใจท ำนะคะเพ่ือน ๆ 
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              ใบงำนที่ 2
      
 ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนท ำเครื่องหมำย X หน้ำข้อที่ผิด และท ำเครื่องหมำย  
หน้ำข้อที่ถูก  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 
.................... 1.  สูติบัตร คือเอกสำรที่แสดงถึงชื่อตัว ชื่อสกุล สัญชำติ วันเดือนปีเกิด  
                         และชื่อตัว ชื่อสกุล และสัญชำติของบิดำมำรดำ 
....................   2.  “ลูกตำยในท้อง” หมำยถึง  ลูกที่อยู่ในครรภ์มำรดำเกิน 32 สัปดำห์  
      และคลอดออกมำแล้วถึงแก่ควำมตำยในภำยหลัง 
.................... 3.  กำรแจ้งเกิดเกินก ำหนด กรณีเกิดนอกเขตเทศบำล ต้องไปแจ้ง 

    ต่อนำยทะเบียนต ำบล 
.................... 4.  กรณีเด็กเกิดนอกบ้ำน และมีเหตุจ ำเป็นที่ผู้แจ้งไม่อำจแจ้งตำมก ำหนด     

    กฎหมำยอนุโลมให้แจ้งภำยหลังได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันเกิด 
.................... 5.  เม่ือมีคนตำยภำยในบ้ำน ผู้ที่มีหน้ำที่แจ้งตำมกฎหมำยต่อนำยทะเบียน   

    ผู้รับแจ้ง และต้องแจ้งภำยใน 15 วันนับต้ังแต่เวลำตำย 
.................... 6.  เม่ือมีกำรแจ้งย้ำยที่อยู่เข้ำมำอยู่ในทะเบียนบ้ำนใด เจ้ำบ้ำนมีหน้ำที่ต้อง    

    แจ้งย้ำยกำรย้ำยที่อยู่ และต้องแจ้งย้ำยภำยใน 7 วัน นับแต่วันย้ำยเข้ำ 
.................... 7.  กำรเคลื่อนย้ำยศพออกไปจำกสถำนที่หรือบ้ำนที่ตำย จะต้องได้รับ    

    อนุญำตจำกนำยทะเบียนผู้รับแจ้ง 
.................... 8.  กรณีแจ้งกำรเกิดเกินก ำหนดเวลำ นำยทะเบียนจะต้องสอบสวนบุคคล 

    ที่เก่ียวข้องประกอบกำรรับแจ้งตำมระเบียบ ได้แก่ บิดำ มำรดำ ผู้แจ้ง 
    (ตำมระเบียบข้อ 57) (ส ำหรับหมอต ำแย หรือผู้ท ำคลอด บิดำมำรดำ     
    เจ้ำบ้ำน ผู้แจ้ง ผู้รู้เห็นกำรเกิด ใช้ในกรณีเพ่ิมชื่อ) 

.................... 9.  กรณีพบศพซ่ึงไม่ทรำบว่ำคนตำยเป็นใคร ผู้พบศพมำแจ้งนำยทะเบียน    
    รับแจ้งและออกมรณบัตร 

.................... 10.  กำรรับแจ้งย้ำยที่อยู่ปลำยทำง ตำมระเบียบก ำหนดให้นำยทะเบียน                  
      ที่เก่ียวข้องต้องด ำเนินกำรตำมควำมประสงค์ของผู้แจ้งให้แล้วเสร็จ 
      ทุกขั้นตอนภำยใน 15 วันท ำกำร (นำยทะเบียนต้นทำง 6 วัน ปลำยทำง  

                           6  วัน และ   ต้นทำง 3 วันท ำกำร) 
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        ใบงำนที่ 3 

 
ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนเติมค ำในช่องว่ำงให้ถูกต้อง  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

กำรแจ้งเกิด 
   1.  เม่ือมีคนเกิดในบ้ำน ผู้ที่มีหน้ำที่แจ้งกำรเกิด   
       คือ…………………............................................................................................................................. 
       แจ้งต่อ …………………............................................................. ..................................................…… 
   2.  เม่ือมีคนเกิด ผู้ที่มีหน้ำที่แจ้งเกิด จะต้องแจ้งเกิดภำยใน……................................................…..วัน     
       นับแต่วันเกิด 
   3.  หลักฐำนส ำคัญของทำงรำชกำรที่ได้รับหลังจำกแจ้งเกิดแล้วคือ ……......................………….………. 
กำรแจ้งตำย 
   4.  เม่ือมีคนตำยในบ้ำน ผู้ที่มีหน้ำที่แจ้งกำรตำย คือ …………….....…..….แจ้งต่อ ……..........….………… 
   5.  เม่ือมีคนตำยในบ้ำน ผู้ที่มีหน้ำที่แจ้งตำยจะต้องแจ้งภำยใน……….............…………........................ 
       นับแต่เวลำตำยหรือพบศพ 
   6.  กรณีคนตำยนอกบ้ำน เช่นประสบอุบัติเหตุ ผู้ที่มีหน้ำที่แจ้งตำย    
       คือ…………………................……..หรือ ….......................................แจ้งต่อ……………......................... 
       หรือ……………...........………....…นับแต่เวลำพบศพ 
   7.  หลักฐำนส ำคัญของทำงรำชกำรที่ได้รับหลังจำกแจ้งตำย คือ…………..............………….………….…. 
กำรแจ้งกำรย้ำยท่ีอยู่ 
   8.  กำรย้ำยเข้ำบ้ำนใด ผู้แจ้งกำรย้ำยเข้ำคือ………….............……………………………………..…..………… 
   9.  กำรแจ้งกำรย้ำยเข้ำ จะต้องแจ้งภำยใน ………...........................................….วันนับแต่วันย้ำยเข้ำ 
   10.  กำรย้ำยออกจำกบ้ำนใด ผู้แจ้งกำรย้ำยออก คือ ……..............…………....………………..……………. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

ต้ังใจท ำนะครับเพ่ือนๆ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง  กฎหมำยเก่ียวกับทะเบียนรำษฎร 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
1.  กฎหมำยทะเบียนรำษฎร เป็นกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับสิ่งใด 
         ก.  ทะเบียนบ้ำน      
         ข.  ทะเบียนประชำกร  
         ค.  ทะเบียนคนเกิด คนตำย       
         ง.  ทะเบียนคนเกิด คนตำย และทะเบียนบ้ำน 
 
2.  ทะเบียนรำษฎรมีประโยชน์ต่อแนวทำงกำรพัฒนำประเทศเพรำะอะไร 
         ก.  รู้โครงสร้ำงประชำกร 
         ข.  รู้จ ำนวนคนเกิด คนตำย 
         ค.  รู้จ ำนวนคนที่อยู่ในวัยท ำงำน 
         ง.  รู้จ ำนวนเด็ก และผู้ใหญ่ที่มีอยู่ในระยะเวลำหนึ่ง 
 
3.  ข้อใดเป็นเอกสำรยืนยันสถำนะของเด็กที่มีอำยุยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์ 
         ก.  สูติบัตร 
         ข.  ทะเบียนสมรส   
         ค.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน   
         ง.  บัตรประจ ำตัวประชำชน 
 
4.  กำรแจ้งตำยของบุคคล ต้องแจ้งภำยในเวลำเท่ำไร นับแต่พบศพ 
          ก.  ภำยในเวลำ 3 วัน 
          ข.  ภำยในเวลำ 7 วัน 
 ค.  ภำยในเวลำ 15 วัน  
 ง.  ภำยในเวลำ 24 ชั่วโมง  
 
 

ค ำชี้แจง     1.  แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
                มีทั้งหมด 10 ข้อ ใช้เวลำ 10 นำที 

2.  ให้นักเรียนท ำเครื่องหมำยกำกบำท (X) ลงในกระดำษค ำตอบ   
               เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  
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5.  กำรแจ้งย้ำยเข้ำหรือย้ำยออกจำกบ้ำนใด เจ้ำบ้ำนต้องแจ้งภำยในเวลำเท่ำไร 
         ก.  7 วัน      
         ข.  15 วัน 
         ค.  24 วัน      
         ง.  30 วัน  
 
6.  สูติบัตรเป็นหนังสือส ำคัญเก่ียวกับเรื่องใด 
         ก.  หลักฐำนแสดงเวลำเกิด     
         ข.  หลักฐำนชื่อและนำมสกุลเด็กเกิดใหม่ 
         ค.  หลักฐำนกำรแจ้งเกิดของเด็กเกิดใหม่   
         ง.  หลักฐำนแสดงสัญชำติของเด็กเกิดใหม่ 
 
7.  กำรแจ้งตำยในเขตกรุงเทพมหำนคร ควรแจ้ง ณ ที่ใด 
         ก.  ส ำนักงำนเทศบำล     
         ข.  ส ำนักทะเบียนสภำต ำบล 
         ค.  ส ำนักงำนนอกเขตเทศบำล  
         ง.  ส ำนักงำนทะเบียนท้องถิ่น ณ ที่ว่ำกำรเขต  
 
8.  มรณบัตร เป็นเอกสำรทำงรำชกำรที่แสดงถึงเรื่องใด 
         ก.  ประกำศกำรตำยของบุคคล 
         ข.  หลักฐำนกำรตำยของบุคคล 
         ค.  ใบรับแจ้งกำรตำยของบุคคล 
         ง.  ใบรับรองรำยละเอียดกำรตำยของบุคคล 
 
9.  กรณีใดต่อไปนี้ มีระยะเวลำในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยทะเบียนรำษฎรเท่ำกัน  
         ก.  แจ้งเกิด – แจ้งย้ำย 
         ข.  แจ้งเกิด – แจ้งตำย 
         ค.  แจ้งตำย – แจ้งย้ำย 
         ง.  แจ้งตำย – แจ้งคนเกิดใหม่ถูกทิ้งไว้ 
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10.  รำยกำรในทะเบียนบ้ำนจะมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตำมหลักเกณฑ์ในข้อใด 
          ก.  ถ้ำมีผู้ขอและมีเอกสำรมำแสดง 
 ข.  ต้องมีกำรสอบสวนอย่ำงละเอียด                
 ค.  ถ้ำศำลมีค ำพิพำกษำให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง      
 ง.  ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำจังหวัดนั้น          
 
 
 
 
 

              ตรวจค าตอบจากแบบเฉลย 
         แลว้บันทกึคะแนนดว้ยตวัเองนะคะ 
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บทเรียนส ำเร็จรูป เรื่อง กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวัน 
เล่มที่ 1  กฎหมำยเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎร 

ชื่อ - สกุล  ……………………………………………………………….  เลขท่ี  ………… 
โรงเรียนโนนสูงศรีธำนี   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

เครื่องมือวัดและแสดงผลกำรประเมิน 
คะแนน ผลกำรประเมิน 

เต็ม ได้ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
ใบงำนท่ี 1 10    
ใบงำนท่ี 2 10    
ใบงำนท่ี 3 10    
แบบทดสอบหลังเรียน 10    
คะแนนรวมท้ังหมด 40    
ระดับคุณภาพท่ีได้รับ  

คะแนนควำมก้ำวหน้ำแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
คะแนนแบบทดสอบ เต็ม ได้ หมำยเหตุ 

คะแนนทดสอบก่อนเรียน 10   
คะแนนทดสอบหลังเรียน 10   

คะแนนควำมก้ำวหน้ำ  คะแนนหลังเรียน -คะแนนก่อนเรียน 

 

           เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ   เกณฑ์กำรประเมิน 
 
 
 
 
 

 
 
***  หมำยเหตุ  นักเรียนท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินต้องได้คะแนนระดับคุณภำพ 2 ข้ึนไป 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคะแนน ระดับคุณภำพ 
32-40 4 ดีมำก 
28-31 3 ดี 
20-27 2 พอใช้ 
0-19 1 ปรับปรุง 

แบบบนัทกึผลการประเมนิ 

 ผ่ำน    = นักเรียนได้คะแนน 
                 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
 ไม่ผ่ำน = ได้คะแนนไม่ถึง    
                 ร้อยละ 80  
     หมำยเหตุ ถ้ำนักเรียนท ำคะแนนกิจกรรมใดได้ 
ไม่ถึงร้อยละ 80 ขอให้นักเรียนกลับไปศึกษำอีกคร้ัง 
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เรื่อง  กฎหมำยเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎร 
 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
รวมคะแนนที่ได้  

 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

ช่ือ - สกุล  ………………….......................………………………...……….  เลขท่ี ………...........… 
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เรื่อง  กฎหมำยเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎร 
 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

รวมคะแนนที่ได้  

 
 
 

สรุปผลกำรเรียนส ำหรบัแบบทดสอบหลงัเรียน 
   ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
 
หมำยเหตุ เกณฑ์กำรผ่ำนร้อยละ 80 (ตอบถูก 8 ข้อ ใน 10 ข้อ) 
  ถ้ำนักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 80 
  ขอให้นักเรียนกลับไปศึกษำอีกครั้ง 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

 

ช่ือ - สกุล  ………………….......................………………………...…..….  เลขท่ี………...........… 
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                 แนวค ำตอบใบงำนที่ 1 
 
   ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ (คะแนนเต็ม10 คะแนน) 
 
 

  1.  เม่ือมีเด็กเกิดในบ้ำน เจ้ำบ้ำนจะต้องท ำอย่ำงไร 
        เจ้ำบ้ำนต้องแจ้งกำรเกิดต่อนำยทะเบียนแห่งท้องที่ท่ีมีคนเกิดนั้น    
ภำยใน15 วันนับต้ังแต่วันที่เกิด เม่ือแจ้งเด็กเกิดในบ้ำนแล้ว นำยทะเบียน   
จะออกสูติบัตรให้แก่ผู้แจ้งไว้เป็นหลักฐำน                                                

                                                                                                                 
                                                                                                                              
                                                                                                                    
                                                                                                                   

 
  2.  นำยก้องเกียรติเดินทำงไปเยี่ยมเพ่ือนที่ชนบทแห่งหนึ่ง ระหว่ำงที่เขำ 

เดินอยู่บริเวณริมป่ำละเมำะ ได้พบชำยไม่ทรำบชื่อนอนเสียชีวิตอยู่ข้ำงทำงเดิน กรณีนี้ 
นำยก้องเกียรติต้องท ำอย่ำงไร 
       แจ้งต่อนำยทะเบียนท้องที่ท่ีพบศพ หรือท้องที่ท่ีสำมำรถแจ้งได้ภำยใน   
24 ชั่วโมงนับต้ังแต่เวลำที่พบศพ หรืออำจจะแจ้งต่อพนักงำนฝ่ำยปกครอง   
หรือต ำรวจที่สะดวกกว่ำก็ได้       
           
                                                                                          
                                                                                                                                                                       

 
 

3.  เอกสำรที่ยืนยันสถำนะของเด็กที่มีอำยุยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์ คือเอกสำรใด 
       สูติบัตร          
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  4.  กรณีรำยกำรในทะเบียนบ้ำน ซ่ึงเป็นรำยกำรเก่ียวกับบ้ำนผิด เช่น บ้ำนเลขที่    
  หมู่ที่ ถนน ตรอก ซอย ผิด ผู้ใดมีอ ำนำจแก้ไข 

         นำยทะเบียนอ ำเภอ หรือนำยทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี    
            
            
            
                                                                                                                 
                                                                                            

 
 
 

  5.  กำรแจ้งกำรเกิด กำรแจ้งกำรตำย หรือกำรแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ ถ้ำผู้มีหน้ำที่แจ้ง    
  ไม่สำมำรถไปแจ้งต่อนำยทะเบียนด้วยตนเองได้ สำมำรถมอบผู้อ่ืนแจ้งแทนโดยวิธีใด 

        - ท ำหนังสือมอบหมำย – ท ำหนังสือมอบอ ำนำจ – ไม่ท ำหนังสือมอบ   
อ ำนำจก็ได้ เพียงให้ถ้อยค ำยินยอมในค ำร้อง และแสดงหลักฐำนเจ้ำบ้ำน   
- มอบบัตรประจ ำตัวประชำชนเจ้ำบ้ำน       
           
                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

เก่งมำกค่ะเพ่ือนๆ 
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               แนวค ำตอบใบงำนที่ 2
      
 ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนท ำเครื่องหมำย X หน้ำข้อที่ผิด และท ำเครื่องหมำย  
หน้ำข้อที่ถูก  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 
               1.  สูติบัตร คือเอกสำรที่แสดงถึงชื่อตัว ชื่อสกุล สัญชำติ วันเดือนปีเกิด  
                       และชื่อตัว ชื่อสกุล และสัญชำติของบิดำมำรดำ 
       X          2.  “ลูกตำยในท้อง” หมำยถึง ลูกที่อยู่ในครรภ์มำรดำเกิน 32 สัปดำห์  
    และคลอดออกมำแล้วถึงแก่ควำมตำยในภำยหลัง 
               3.  กำรแจ้งเกิดเกินก ำหนด กรณีเกิดนอกเขตเทศบำล ต้องไปแจ้งต่อนำยทะเบียน  

  ต ำบล 
               4.  กรณีเด็กเกิดนอกบ้ำน และมีเหตุจ ำเป็นที่ผู้แจ้งไม่อำจแจ้งตำมก ำหนด     

  กฎหมำยอนุโลมให้แจ้งภำยหลังได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันเกิด 
       X          5.  เม่ือมีคนตำยภำยในบ้ำน ผู้ที่มีหน้ำที่แจ้งตำมกฎหมำยต่อนำยทะเบียน    

   ผู้รับแจ้ง และต้องแจ้งภำยใน 15 วันนับต้ังแต่เวลำตำย 
       X          6.  เม่ือมีกำรแจ้งย้ำยที่อยู่เข้ำมำอยู่ในทะเบียนบ้ำนใด เจ้ำบ้ำนมีหน้ำที่ต้อง    
                        แจ้งย้ำยกำรย้ำยที่อยู่ และต้องแจ้งย้ำยภำยใน 7 วัน นับแต่วันย้ำยเข้ำ 
               7.   กำรเคลื่อนย้ำยศพออกไปจำกสถำนที่หรือบ้ำนที่ตำย จะต้องได้รับ    

   อนุญำตจำกนำยทะเบียนผู้รับแจ้ง 
               8.   กรณีแจ้งกำรเกิดเกินก ำหนดเวลำ นำยทะเบียนจะต้องสอบสวนบุคคล 

   ที่เก่ียวข้องประกอบกำรรับแจ้งตำมระเบียบ ได้แก่ บิดำ มำรดำ ผู้แจ้ง 
   (ตำมระเบียบข้อ 57) (ส ำหรับหมอต ำแย หรือผุ้ท ำคลอด บิดำมำรดำ     
   เจ้ำบ้ำน ผู้แจ้ง ผู้รู้เห็นกำรเกิด ใช้ในกรณีเพ่ิมชื่อ) 

       X          9.  กรณีพบศพซ่ึงไม่ทรำบว่ำคนตำยเป็นใคร ผู้พบศพมำแจ้ง นำยทะเบียน    
   รับแจ้งและออกมรณบัตร 

               10.  กำรรับแจ้งย้ำยที่อยู่ปลำยทำง ตำมระเบียบก ำหนดให้นำยทะเบียน 
    ที่เก่ียวข้องต้องด ำเนินกำรตำมควำมประสงค์ของผู้แจ้งให้แล้วเสร็จ 
    ทุกขั้นตอนภำยใน 15 วันท ำกำร (นำยทะเบียนต้นทำง 6 วัน ปลำยทำง     
    6 วัน และ   ต้นทำง 3 วันท ำกำร) 
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            แนวค ำตอบใบงำนที่ 3 

 
ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนเติมค ำในช่องว่ำงให้ถูกต้อง  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

กำรแจ้งเกิด 
   1.  เม่ือมีคนเกิดในบ้ำน ผู้ที่มีหน้ำที่แจ้งกำรเกิดคือ เจ้ำบ้ำน หรือบิดำ หรือมำรดำ                                                          
        แจ้งต่อ  นำยทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ท่ีมีคนเกิดนั้น                                                                                                    
   2.  เม่ือมีคนเกิด ผู้ที่มีหน้ำที่แจ้งเกิด จะต้องแจ้งเกิดภำยใน      15              วันนับแต่วันเกิด 
   3.  หลักฐำนส ำคัญของทำงรำชกำรที่ได้รับหลังจำกแจ้งเกิดแล้วคือ  สูติบัตร                            
กำรแจ้งตำย 
   4.  เม่ือมีคนตำยในบ้ำน ผู้ที่มีหน้ำที่แจ้งกำรตำย คือ  เจ้ำบ้ำนหรือผู้พบศพ                                             
        แจ้งต่อ นำยทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ท่ีมีคนตำย                                                                                                       
   5.  เม่ือมีคนตำยในบ้ำน ผู้ที่มีหน้ำที่แจ้งตำยจะต้องแจ้งภำยใน  24 ชั่วโมง                                   
        นับแต่เวลำตำย หรือพบศพ 
   6.  กรณีคนตำยนอกบ้ำน เช่นประสบอุบัติเหตุ ผู้ที่มีหน้ำที่แจ้งตำยคือ บุคคลที่ไปกับผู้ตำย               
        หรือ      ผู้พบศพ       แจ้งต่อ นำยทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ท่ีมีคนตำย    
        หรือพบศพ แล้วแต่กรณี     หรือ แจ้งแห่งท้องที่ที่พึงจะแจ้งได้ภำยใน  24 ชั่วโมง                  
        นับแต่เวลำพบศพ 
   7.  หลักฐำนส ำคัญของทำงรำชกำรที่ได้รับหลังจำกแจ้งตำย คือ  ใบมรณบัตร        
กำรแจ้งกำรย้ำยท่ีอยู่ 
   8.  กำรย้ำยเข้ำบ้ำนใด ผู้แจ้งกำรย้ำยเข้ำคือ    เจ้ำบ้ำน หรือผู้แทน     
   9.  กำรแจ้งกำรย้ำยเข้ำ จะต้องแจ้งภำยใน              15                         วันนับแต่วันย้ำยเข้ำ 
   10.  กำรย้ำยออกจำกบ้ำนใด ผู้แจ้งกำรย้ำยออก คือ       เจ้ำบ้ำน หรือผู้แทน   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือนๆ ตอบถูกทุกข้อ
ใช่มั้ยครับ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  
เรื่อง กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจ ำวัน 
เล่มท่ี 1  กฎหมำยเก่ียวกับทะเบียนรำษฎร 

 
 
 

 

 

 

 

 

ข้อ เฉลย 
1. ง 
2. ข 
3. ก 
4. ง 
5. ข 
6. ค 
7. ค 
8. ง 
9. ก 
10. ก 

  

เฉลย  แบบทดสอบก่อนเรียน 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  
เรื่อง กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจ ำวัน 
เล่มท่ี 1  กฎหมำยเก่ียวกับทะเบียนรำษฎร 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ เฉลย 
1. ง 
2. ข 
3. ก 
4. ง 
5. ข 
6. ค 
7. ค 
8. ง 
9. ก 
10. ก 

เฉลย  แบบทดสอบหลังเรียน 

 ท ำคะแนนได้เพ่ิมขึ้นกัน     
  หรือเปล่ำครับเพ่ือนๆ 


