
คูมือสำหรับประชาชน : การรับแจงการยายกลับทีเ่ดิม (ระเบยีบฯขอ๘๓)       

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูแจงไดแกเจาบานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาบาน 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
แหงทองที่ที่ออกใบแจงยายออก   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :15 นาท ี

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เรียกใบแจงการยายที่อยูคืนและตรวจสอบความถูกตองของ
หลักฐาน   
ผูแจง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
แกไขรายการในใบแจงการยายที่อยูในชอง"ไปอยูที่"โดยระบุ
คำวา"กลับที่เดิม"   
 
(หมายเหตุ: -) 
 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

เพ่ิมช่ือผุขอยายในทะเบียนบานและสำเนาทะเบียนบานฉบับ
เจาบาน   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวผูแจง (เจาบานหลงัเดิม)   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวของผูไดรบัมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจา
บาน (กรณีมอบหมายใหแจงแทน)   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

บัตรประจำตัวของผูยายที่อยู (ถามี)   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

สำเนาทะเบียนบานฉบบัเจาบานทีผู่ยายมีชื่อครั้งสุดทายกอนยาย
ออก        
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

ใบรับแจงการยายที่อยูที่ไดมาจากใบแจงยายออก   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 



 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ ศูนยดำรง

ธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการยายกลับที่เดิม (ระเบียบฯขอ๘๓)       

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 

รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 15.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การรับแจงการยายกลับที่เดิม (ระเบียบฯขอ๘๓)     

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การรับแจงการยายเขาอยูในบาน (ระเบียบฯขอ๘๙)       

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

๑. ผูแจงไดแกเจาบานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

๒. ดำเนินการแจงการยายภายใน๑๕วันนับแตวันที่ผูอยูในบานยายเขา 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานที่ใหบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
แหงทองที่ที่บานหลังที่ยายเขาต้ังอยู   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :15 นาท ี

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานของผูแจง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
รับแจงการยายเขาในใบแจงการยายที่อยู   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
เพ่ิมช่ือบุคคลที่แจงยายเขาในทะเบียนบานและสำเนา
ทะเบียนบาน ฉบับเจาบาน   
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
4) การตรวจสอบเอกสาร 

มอบใบแจงการยายที่อยูและหลักฐานประกอบการแจงคืนใหผู
แจง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวผูแจง (เจาบานหลงัที่ยายเขา)  
      
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวของผูไดรบัมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจา
บาน (กรณีมอบหมายใหแจงแทน)   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

บัตรประจำตัวของผูยายที่อยู (ถามี)   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

สำเนาทะเบียนบานฉบบัเจาบานที่จะแจงยายเขา  
      
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

ใบรับแจงการยายที่อยูที่ไดมาจากการยายออกซึ่งเจาบานไดลงชื่อ
ยินยอมใหยายเขา    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 



 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการยายเขาอยูในบาน (ระเบียบฯขอ๘๙)       

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 

รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 15.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การรับแจงการยายเขาอยูในบาน (ระเบียบฯขอ๘๙)  

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การรับแจงการยายที่อยูของคนที่ออกไปจากบานเปนเวลานานและไมรูวาอยูที่ใด (ระเบียบฯ

ขอ๘๑)       

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

๑. เจาบานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

๒. ดำเนินการแจงภายใน๓๐วันนับแตวันที่ออกไปจากบานไปครบ๑๘๐วัน 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
แหงทองที่ที่ผูออกไปจากบานมีช่ือในทะเบียนบาน   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :15 นาท ี

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
สอบสวนผูแจงใหไดขอเท็จจรงิวาบุคคลที่จะแจงยายออกได
ออก จากบานไปอยูที่อ่ืนเกินกวา๑๘๐วันและไมทราบวา
บุคคลน้ันไปอยูที่ใด   
 
(หมายเหตุ: -) 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

ลงรายการในใบแจงการยายที่อยูจำหนายรายการคนที่ยาย
ออกใน ทะเบียนบานและสำเนาทะเบียนบานโดยใหหมาย
เหตุวา"ยายเขา ทะเบียนบานกลางลำดับที่..."   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
เพ่ิมช่ือบุคคลเขาทะเบียนบานกลางของสำนักทะเบียน 
  
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวผูแจง (เจาบาน)    
    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวของผูไดรบัมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจา
บาน (กรณีมอบหมายใหแจงแทน)    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

สำเนาทะเบียนบานฉบบัเจาบานที่คนออกไปจากบานมีชื่ออยู 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

หลักฐานอ่ืนทีเ่ก่ียวกับตัวบุคคลที่ออกไปจากบานเชนสำเนาบัตร
ประจำตัว (ถามี)    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 



คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการยายที่อยูของคนที่ออกไปจากบานเปนเวลานานและไมรูวาอยูที่ใด (ระเบียบฯขอ๘๑) 

      

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 

รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 15.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การรับแจงการยายที่อยูของคนที่ออกไปจากบานเปนเวลานานและไมรูวาอยูที่ใด (ระเบียบฯ

ขอ๘๑)       

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การรับแจงการยายที่อยูของคนไปตางประเทศ (ระเบียบฯขอ๘๗)    

   

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

๑. ผูแจงไดแกเจาบานของบานที่คนไปอยูตางประเทศหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาบาน 

๒. ดำเนินการแจงการยายภายใน๑๕วันนับแตวันที่ผูอยูในบานยายเขาอยูในบาน 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
แหงทองที่คนไปตางประเทศมีช่ือในทะเบียนบาน   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :15 นาท ี

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานของผูแจง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ลงรายการในใบแจงการยายที่อยู (ท.ร.๖) โดยใหหมายเหตุใน
ใบแจง การยายที่อยูในชองยายไปที่วา"ไปตางประเทศ" 
  
 
(หมายเหตุ: -) 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

จำหนายรายการคนที่ยายที่อยูในทะเบียนบานและสำเนา
ทะเบียนบานฉบับเจาบานที่ยายออกโดยประทับคำวา"ยาย"สี
น้ำเงินไวหนารายการบุคคลทีไ่ปตางประเทศ   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
เพ่ิมช่ือบุคคลที่ไปตางประเทศในทะเบียนบานช่ัวคราวของ
สำนักทะเบียน และบันทึกในสำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
ตาม (๓) วา"ทะเบียนบาน ช่ัวคราวลำดับที่..."   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
สำนักทะเบียนเก็บใบแจงการยายที่อยูไวเปนหลักฐาน 
  
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวผูแจง (เจาบาน)     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวของผูไดรบัมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจา
บาน (กรณีมอบหมายใหแจงแทน)    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

สำเนาทะเบียนบานฉบบัเจาบานที่คนไปตางประเทศมีชื่ออยู 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 
 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
4) 

 
หลักฐานการเดินทางไปตางประเทศ (ถามี)   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการยายที่อยูของคนไปตางประเทศ (ระเบียบฯขอ๘๗)     

  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 

รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 15.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การรับแจงการยายที่อยูของคนไปตางประเทศ (ระเบียบฯขอ๘๗)   

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การรับแจงการยายปลายทาง (ระเบยีบฯขอ๙๐)       

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูแจงไดแกผูยายที่อยูหรือผูทีไ่ดรับมอบหมาย 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
ที่บานหลังที่จะยายเขาต้ังอยูในเขตพ้ืนที่   
(สำนักทะเบียนปลายทาง)   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :15 นาท ี

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูประสงคจะยายที่อยูแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงตามแบบ
พิมพที่กำหนด   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เรียกสำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่ประสงคจะแจงยาย
เขาพรอมคำยินยอมเปนหนังสือของเจาบาน   
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบหลักฐานของผูแจง 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
4) การตรวจสอบเอกสาร 

เพ่ิมช่ือผูยายที่อยูลงในทะเบียนบานของสำนักทะเบียน
ปลายทางดวยระบบคอมพิวเตอรพรอมทั้งเพ่ิมช่ือลงในสำเนา
ทะเบียนบานฉบับเจาบาน   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
ใบแจงการยายที่อยู (ท.ร.๖)  ๑ฉบับ   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวผูแจง (ตัวจริง)    
    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

สำเนาทะเบียนบานฉบบัเจาบาน (บานทีป่ระสงคจะยายเขา)  ๑
ฉบับ        
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

สำเนาบัตรประจำตัวเจาบานพรอมคำยนิยอมเปนหนังสือ (กรณีไม
มาแสดงตน)  ๑ฉบับ (ถามี)    
    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 



คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 20 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ศูนยดำรงธรรม

จังหวัดจังหวัดสระบุรี     
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการยายปลายทาง (ระเบียบฯขอ๙๐)       

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 

รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 15.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การรับแจงการยายปลายทาง (ระเบียบฯขอ๙๐) 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การรับแจงการยายออก  (ระเบียบฯขอ๗๙)       

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

๑. ผูแจงไดแกเจาบานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

๒. ดำเนินการแจงการยายภายใน๑๕วันนับแตวันที่ผูอยูในบานยายออก 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :15 นาท ี

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานของผูแจง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ลงรายการในใบแจงการยายที่อยู (ท.ร.๖สำหรับผูยายที่มีช่ือ
และรายการบุคคลในทะเบียนบานท.ร.๑๔หรือท.ร.๗สำหรับผู
ยายที่มีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบานท.ร.๑๓   
 
(หมายเหตุ: -) 
 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

จำหนายรายการคนที่ยายออกในทะเบียนบานและสำเนา
ทะเบียนบานฉบับเจาบานโดยประทับคำวา"ยาย"สีน้ำเงินไว
หนารายการบุคคลที่ยายออก   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
มอบใบแจงการยายที่อยูและหลักฐานประกอบการแจงคืนใหผู
แจง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวผูแจง (เจาบาน)    
    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวของผูไดรบัมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจา
บาน (กรณีมอบหมายใหแจงแทน)   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

บัตรประจำตัวของผูยายที่อยู (ถามี)   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

สำเนาทะเบียนบานฉบบัเจาบานที่จะแจงยายออก   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
5) 

 
ใบรับแจงการยายที่อยูตามแบบท.ร.๖ตอนหนา (กรณีแจงยายกับ
กำนันผูใหญบาน)    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการยายออก  (ระเบียบฯขอ๗๙)       

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 

รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 15.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การรับแจงการยายออก  (ระเบียบฯขอ๗๙)     

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การรับแจงการยายออกจากทะเบียนบานกลาง (ระเบียบฯขอ๘๕)    

   

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูแจงไดแก (๑) ผูขอยายซึ่งมีช่ืออยูในทะเบียนบานกลางของสำนักทะเบียน 

        (๒) บิดาหรือมารดาหรือผูปกครอง (กรณีผูมีช่ือในทะเบียนบานกลางเปนผูเยาว) 

        (๓) ผูที่ไดรับมอบหมาย (กรณผีูมีช่ือในทะเบียนบานกลางมีเหตุจำเปนไมสามารถแจงการยายออกไดดวยตนเอง

เน่ืองจากเปนเปนคนพิการทางกายจนเดินไมไดหรือเปนผูเจ็บปวยทุพลภาพหรือกรณีจำเปนอ่ืน) 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
แหงทองที่ที่ผูขอยายมีช่ือในทะเบียนบานกลาง   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕๗-๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :30 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานของผูแจง   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูขอแจงยายเปนบุคคล
เดียวกัน  กับผุมีช่ือในทะเบียนบานกลาง   
 
(หมายเหตุ: -) 
 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

ลงรายการในใบแจงการยายที่อยู  
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
จำหนายรายการผูขอยายในทะเบียนบานกลางของสำนัก
ทะเบียน   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
เพ่ิมช่ือผูขอยายในทะเบียนบานและสำเนาทะเบียนบานฉบับ
เจาบาน ที่ยายเขา (กรณีบานที่ยายเขาอยูในเขตสำนัก
ทะเบียนเดียวกัน)   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

6) การตรวจสอบเอกสาร 
มอบใบแจงยายที่อยูใหผูแจง (กรณียายออกเพ่ือไปเขาบานที่
อยูเขตทองที่สำนักทะเบียนอ่ืน   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวผูแจง     
   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวผูขอยายซึ่งมีชื่ออยูในทะเบยีนบานกลาง 
  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 
 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
3) 

 
หลักฐานอ่ืนทีเ่ก่ียวกับตัวบุคคลผูขอยาย (กรณีไมมีบัตรประจำตัว
ประชาชน)    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

บัตรประจำตัวของผูไดรบัมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจา
บาน (กรณีมอบหมายใหแจงแทน)   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

5) 
 

บัตรประจำตัวของเจาบานทีอ่นุญาตใหยายเขา   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

6) 
 

สำเนาทะเบียนบานฉบบัเจาบานที่จะแจงยายเขา   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ ศูนยดำรง

ธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

 



แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการยายออกจากทะเบียนบานกลาง (ระเบียบฯขอ๘๕)     

  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 

รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การรับแจงการยายออกจากทะเบียนบานกลาง (ระเบียบฯขอ๘๕)   

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การรับแจงการยายออกแลวแตใบแจงยายทีอ่ยูสูญหายหรอืชำรุดกอนแจงยายเขา      

(ระเบยีบฯขอ๙๑)       

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ผูแจงไดแกบุคคลที่ลงช่ือแจงยายออกในใบแจงการยายที่อยูฉบับที่สูญหาย 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
แหงทองที่ที่ออกใบแจงการยายออก   
   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :15 นาท ี

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานของผูแจงพรอมทั้ง
ตรวจสอบ ใบแจงการยายที่อยูตอนที่สำนักทะเบียนเก็บรักษา
ไวและรายการใน  ทะเบียนบานวายังไมไดแจงยายเขาที่ใดจริง
หรือไม   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีสูญหายใหผูแจงแจงการสูญหายของใบแจงการยายที่อยู
ดังกลาวตอนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นตาม
แบบท.ร.๑๕ แตถาเปนกรณีชำรุดฯใหเรียกใบแจงการยายที่
อยูคืนจากผูแจง   

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

กรณีใบแจงการยายที่อยุสูญหายไมไดออกใหผูแจงดวยระบบ  
คอมพิวเตอรนายทะเบียนจะตองออกใบแทนใบแจงยายทีอ่ยู
โดยในการลงรายการใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการออกใบแจง
การยายที่อยูใหม เวนแตวันเดือนปที่ยายออกใหระบุวันที่ยาย
ออกตามความเปนจริง (ตามรายการเดิม) และใหหมายเหตุ"
ใบแทนใบแจงการยายที่อยู"   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวผูแจง     
   
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวของผูไดรบัมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจา
บาน (กรณีมอบหมายใหแจงแทน)   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

บัตรประจำตัวของผูยายที่อยูคนอ่ืนๆที่มีชือ่เปนผูยายออกในใบแจง
ยายที่อยูฉบับที่สูญหายหรือชำรุดกรณผีูยายออกมากกวา๑ราย (ถา
มี)        
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

 



คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

 ศูนยดำรงธรรมจังหวัดจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการยายออกแลวแตใบแจงยายที่อยูสูญหายหรือชำรุดกอนแจงยายเขา  (ระเบียบฯขอ๙๑) 

      

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 

รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 15.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การรับแจงการยายออกแลวแตใบแจงยายที่อยูสูญหายหรือชำรุดกอนแจงยายเขา  (ระเบียบ

ฯขอ๙๑)       

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



คูมือสำหรับประชาชน : การรับแจงการยายออกและยายเขาในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน (ระเบยีบฯขอ๘๔)  

     

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

๑. ผูแจงไดแกเจาบานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

๒. ดำเนินการแจงการยายภายใน๑๕วันนับแตวันที่ผูอยูในบานยายเขาอยูในบาน 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง   
แหงทองที่ที่ผูยายที่อยูมีช่ือในทะเบียนบานและบานหลัง 
  
ที่จะยายเขาอยูต้ังอยูในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน   
โทรศัพท : ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ตอ๑๐๔  
โทรสาร : ๐-๓๖๓๒-๙๕๖๖  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :15 นาท ี

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานของผูแจงรวมทั้งการแจง
ความยินยอมของเจาบานที่จะยายเขา   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ลงรายการในใบแจงการยายที่อยู (ท.ร.๖สำหรับผูยายที่มีช่ือ
และรายการบุคคลในทะเบียนบานท.ร.๑๔หรือท.ร.๗สำหรับผู
ยายที่มีช่ือ และรายการบุคคลในทะเบียนบานท.ร.๑๓) ทัง้
รายการยายออกและรายการยายเขา   

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

จำหนายรายการคนที่ยายที่อยูในทะเบียนบานและสำเนา
ทะเบียนบาน ฉบับเจาบานที่ยายออกโดยประทับคำวา"
ยาย"สีน้ำเงินไวหนารายการบุคคลที่ยายออก   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
เพ่ิมช่ือบุคคลที่แจงยายที่อยูในทะเบียนบานและสำเนา
ทะเบียนบานฉบับเจาบานที่ยายเขา   
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวผูแจงและเจาบานผูยนิยอมใหยายเขา 
       
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

2) 
 

บัตรประจำตัวของผูไดรบัมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจา
บาน (กรณีมอบหมายใหแจงแทน)   
     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

3) 
 

บัตรประจำตัวของผูยายที่อยู (ถามี)    
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

4) 
 

สำเนาทะเบียนบานฉบบัเจาบานที่จะแจงยายออกและฉบับที่จะแจง
ยายเขา        
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
5) 

 
ใบรับแจงการยายที่อยูตามแบบท.ร.๖ตอนหนา (กรณีแจงยายกับ
กำนันผูใหญบาน)     
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) การใหบริการไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ ศูนยดำรง

ธรรมจังหวัดสระบุรี        
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการยายออกและยายเขาในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน (ระเบียบฯขอ๘๔)   

    

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ.2535(แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551) 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ระเบียบสำนักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 

รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 15.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การรับแจงการยายออกและยายเขาในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน (ระเบียบฯขอ๘๔)  

  

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่
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