
คูมือสําหรับประชาชน : การรับแจงการยายออก 
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองลําปางจังหวัดลําปางกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
มาตรา๒๙ผูใดมีชื่ออยูในทะเบียนบานใดใหสันนิษฐานไวกอนวาผูน้ันอยูและมีภูมิลําเนาอยูณที่น้ัน 
 
มาตรา๓๐ใหเจาบานแจงการยายที่อยูตอนายทะเบียนผูรับแจงดังตอไปน้ี 
 (๑) เม่ือผูอยูในบานยายที่อยูออกจากบานใหแจงการยายออกภายในสิบหาวันนับแตวันทีผู่อยู 
ในบานยายออก 
 (๒) เม่ือมีผูยายที่อยูเขาอยูในบานใหแจงการยายเขาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยายเขาอยูในบาน 
นอกจากกรณีตาม (๑) และ (๒) ผูยายที่อยูจะเปนผูแจงการยายออกและยายเขาโดยไปแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่
ที่ไปอยูใหมภายในสิบหาวันนับแตวันยายออกก็ไดโดยใหนําสําเนาทะเบียนบานพรอมดวยคํายินยอมเปนหนังสือของเจาบานที่
เขาไปอยูใหมแสดงตอนายทะเบียนผูรับแจงและเสียคาธรรมเนียมตาม 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
การแจงยายตามมาตราน้ีใหแจงตามแบบพิมพใบแจงยายที่อยูทีผู่อํานวยการทะเบยีนกลางกําหนด 
ใหนําความในวรรคสามของมาตรา๑๘มาใชบังคับการแจงตามวรรคหน่ึงดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา๓๑ในการแจงการยายทีอ่ยูเขาในบานใดถานายทะเบียนผูรับแจงเห็นวามีผูยายเขาอยูเปนจํานวนมากไมวาจะเปนคราว
เดียวหรือหลายคราวและเมื่อไดตรวจสภาพบานแลวเห็นวาการยายเขาอยูในบานจะเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยสาธารณสุขนาย
ทะเบียนผูรับแจงมีอํานาจไมรบัแจงการยายเขาอยูในบานได 
 
มาตรา๓๒การแจงยายผูใดเขาอยูในบานตามมาตรา๓๐ (๒) เจาบานตองนําหลักฐานการยายออกของผูน้ันตามมาตรา๓๐ (๑) ไป
แสดงตอนายทะเบียนผูรับแจงดวยทั้งน้ีมิใหนําความในมาตราน้ีมาใชแกกรณี 
 
ดําเนินการยายตามมาตรา 30 วรรคสองและกรณีผูยายเขามาจากตางประเทศโดยมีหลักฐาน 
 
มาตรา๓๓เม่ือผูอยูในบานใดออกจากบานทีต่นมีชื่ออยูในทะเบียนบานไปอยูที่อ่ืนเกินหน่ึงรอย 
แปดสิบวันและเจาบานไมทราบวาผูน้ันไปอยูที่ใดใหเจาบานแจงการยายออกตอนายทะเบียนผูรับแจงภายในสามสิบวันนับแตวัน
ครบหน่ึงรอยแปดสิบวันโดยระบุวาไมทราบทีอ่ยูและใหนายทะเบียนผูรับแจงเพ่ิมชื่อ 
และรายการผูน้ันในทะเบียนบานกลาง 
 
ชองทางการใหบริการ 
 

สถานที่ใหบรกิาร 
งานทะเบียนราษฎรสํานักปลัดเทศบาล 
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
โทรศัพท 0 54 225 053 หรือ 
0 54 225 967 ตอ 116 
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :15 นาท ี
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ประชาชนยื่นคาํขอตอเจาหนาที ่
1 นาท ี สํานักทะเบียนอําเภอ/

สํานักทะเบียนทองถิ่น 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เรียกหลักฐาน / ตรวจสอบหลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถิ่น 

 
3) การพิจารณา 

ลงรายการในใบแจงยายดวยระบบคอมพิวเตอร 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาการปฏิบัติงานข้ึนอยูกับระบบสื่อสาร
ระหวางสํานักทะเบียนทองถิน่กับสํานักทะเบียนกลาง)) 

5 นาท ี สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถิ่น 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
จําหนายรายการในทะเบียนบานพรอมประทับตรายายในทะเบียน
บาน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาการปฏิบัติงานข้ึนอยูกับระบบสื่อสาร
ระหวางสํานักทะเบียนทองถิน่กับสํานักทะเบียนกลาง)) 

3 นาท ี สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถิ่น 

 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
มอบใบแจงยายตอนที่ 1 และ 2  ใหประชาชนนําไป 
ยายเขาและคืนหลักฐานใหประชาชน 
(หมายเหต:ุ -) 

1 นาท ี สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถิ่น 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุฉบับเจาบาน) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บัตรประจําตวัประชาชน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุของเจาบาน) 

สํานักบรหิารการทะเบยีน 

3) 
 

หนังสือมอบอาํนาจจากเจาบาน (ถามี) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

4) 
 

บัตรประจําตวัประชาชนของผูไดรบัมอบหมายจากเจาบาน  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุ (กรณีการมอบอํานาจ)) 

สํานักบรหิารการทะเบยีน 

5) 
 

หลักฐานอื่นๆ (หลักฐานจากหนวยงานตนสังกัด 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(ถามี) กรณีเอกชนเชนบริา ทหางหุนสวนจํากัด 
สวนราชการเชนสถาบันการศกึษาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปน
ตน) 

สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียน
ทองถิ่น 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -) 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 
 
 
 



ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
1) ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพ่ือรองเรียนไดที่ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข

เทศบาลเมืองเขลางคนคร http://www.kelangnakorn.go.th/slider/index.php หรือทางโทรศัพทโทร  0 5422 
3701  หรืองานทะเบียนราษฎร  0 5422 5967 ตอ 116 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 

ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการยายออก 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองสํานักบรหิารการทะเบยีน 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วของ: 

 
1)ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจดัทาํทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551 
ระดับผลกระทบ:บริการทีมี่ความสําคญัดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:สวนภมิูภาค, ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอมูลสถติิของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคําขอทีน่อยทีสุ่ด 0 
 

ช่ืออางองิของคูมือประชาชน:การรับแจงการยายออก 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที ่


