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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งกำรย้ำยออกและย้ำยเข้ำในเขตส ำนักทะเบียนเดียวกัน 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การรบัแจง้การยา้ยออกและยา้ยเขา้ในเขตส านกัทะเบียนเดียวกนั 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รบัแจง้  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง : 

1) ระเบียบส ำนกัทะเบียนกลำง ว่ำดว้ยกำรจดัท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบบัแกไ้ขเพิ่มเตมิถงึฉบบัที ่5 
พ.ศ. 2551 
 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร : ส่วนภมูิภาค, ทอ้งถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0นาท ี
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  การรบัแจง้การยา้ยออกและยา้ยเขา้ในเขตส านกัทะเบียนเดียวกนั เทศบาลนคร
ระยอง  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ เทศบำลนครระยอง 

44/6 ถนนตำกสนิมหำรำช ต ำบลท่ำประดู่ อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000  

โทรศพัท์ : 0-3862-0111 / ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงำน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริกำรวนั จนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ  (แห่งทอ้งทีท่ีผู่ย้ำ้ยทีอ่ยู่มีชือ่ในทะเบียนบำ้น และบำ้นหลงัทีจ่ะยำ้ยเขำ้อยู่ตัง้อยู่ในเขตส ำนกั
ทะเบียนเดยีวกนั) 
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12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผูแ้จง้ ไดแ้ก่ เจา้บา้น หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย 
 
2. ระยะเวลาการแจง้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ยา้ยเขา้อยู่ในบา้น 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมีรายการ
ขอ้ความผิดจากความเป็นจริง ใหน้ายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดลอ้ม 
และพิจารณาใหแ้ลว้เสรจ็ ภายใน 15วนั 
 
(2) กรณีที่มีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบติั ขอ้กฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคญั ตอ้ง
ด าเนินการหารือมายงัส านกัทะเบียนกลาง ใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้การหารือตอ้งสง่ใหส้  านกั
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่รบัเรื่อง) โดยสง่ผ่านส านกัทะเบียนจงัหวดั เพื่อสง่ใหส้  านกัทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบขอ้หารือดงักลา่วต่อไป 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที่รบัเรื่องค าขอ และ
ตรวจสอบหลกัฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้งตน้ 
 

10 นาท ี เทศบาลนคร
ระยอง อ าเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา รบั
แจง้/ไม่รบัแจง้ และแจง้ผล
การพิจารณา 
 

10 นาท ี เทศบาลนคร
ระยอง อ าเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 20 นาท ี
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14. งำนบริกำรนีผ้่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 0 ฉบบั (ผูแ้จง้) 

2) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 0 ฉบบั (เจำ้บำ้นที่ยินยอม
ใหย้ำ้ยเขำ้) 

3) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 0 ฉบบั (ของผู้ ู ยำ้ยท่ีอยู่
ถำ้ม)ี 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ส ำเนำทะเบียน
บำ้นฉบบัเจำ้
บำ้น ท.ร.14 

ส ำนกัทะเบียน
อ ำเภอ/ส ำนกั
ทะเบียนทอ้งถิ่น 

1 0 ฉบบั (ของบำ้นท่่ียำ้ย
ออก และที่ยำ้ย
เขำ้) 

2) 

ใบรบัแจง้กำร
ยำ้ยออกตำม
แบบ ท.ร.6 ตอน
หนำ้ 

ส ำนกัทะเบียน
อ ำเภอ/ส ำนกั
ทะเบียนทอ้งถิ่น 

1 0 ฉบบั (กรณีแจง้ยำ้ยกบั 
ก ำนนั 
ผูใ้หญ่บำ้น) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ - 
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  เทศบำลนครระยอง 

44/6 ถนนตำกสนิมหำรำช ต ำบลท่ำประดู่ อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000  
โทรศพัท์ : 0-3862-0111  
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศนูยด์ ารงธรรมกระทรวง  ศนูยด์  ารงธรรมจงัหวดั  ศนูยด์  ารงธรรมอ าเภอ  โทร.1567 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน  กรมการปกครองส านกับรหิารการทะเบียน โทร.1547 
หมายเหตุ  (ส ำนกับริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง ถ.ล ำลูกกำคลอง 9  อ.ล ำลูกกำ จ.ปทมุธำน ี โทร 
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th) 

4) 
 
 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศนูยบ์รกิารประชาชน  ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ  (เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันทีพิ่มพ ์ 21/09/2558 
สถำนะ เผยแพรคู่่มือบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดท ำโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิ์ไพจิตร 
อนุมัติโดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร่โดย นางสาวศกลวรรณ ปัญญานุภาพ 

 
 

 
 

http://www.bora.dopa.go.th/

