
 

เทศบาลต าบลร่อนทอง  คู่มือส าหรับประชาชน : การรับแจ้งการยา้ยออกจากทะเบียนบ้านกลาง    

 

คู่มือส าหรบัประชาชน : การรบัแจง้การยา้ยออกจากทะเบยีนบ้านกลาง  
หนว่ยงานที่ใหบ้ริการ : เทศบาลต าบลร่อนทอง  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
 
หลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1.ผู้แจ้ง ได้แก่ 
 (1) ผู้ขอย้าย ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางของส านักทะเบียน 
 (2) บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง (กรณีผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านกลางเป็นผู้เยาว์) 
 (3) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (กรณีผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านกลางมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถแจ้งการย้ายออกได้ด้วยตนเอง
เนื่องจากเป็นเป็นคนพิการทางกายจนเดินไม่ได้ หรือเป็นผู้เจ็บป่วยทุพลภาพ หรือกรณีจ าเป็นอื่น) 
2. เงื่อนไข 
 (1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม และ
พิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60วัน 
 (2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ  
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้ 
ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้ส านักทะเบียนกลาง  
เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
1. พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
2. ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
  
ช่องทางการให้บรกิาร 
สถานที่ใหบ้ริการ 
(หมายเหตุ: (แห่งท้องที่ที่ผู้ขอย้ายมีชื่อในทะเบียนบ้านกลาง))  
งานทะเบียนราษฎร  
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลร่อนทอง 
(ณ ส านักทะเบียนที่ว่าการอ าเภอบางสะพาน)  
ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์  
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สว่นทีร่ับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐาน 
การยื่นประกอบพิจารณาในเบื้องต้น  

10 นาที ส านักทะเบียนอ าเภอ/

ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

2) การพจิารณา 
ตรวจสอบหลักฐาน พยานบุคคล และพยานแวดล้อม  
พร้อมเสนอความเห็นให้ นายทะเบียนพิจารณา  

20 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

3) การพจิารณา 
นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง  
และแจ้งผลการพิจารณา  

10 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ของผู้ย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ได้รับมอบหมาย) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หลักฐานอืน่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ของผู้ยายออกจากทะเบียนบ้านกลาง เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน หลักฐานการเกณฑ์ทหาร หลักฐานการศึกษา หรือ 
หลักฐานอื่น (ถ้ามี)) 

- 

4) 
 

หนังสอืมอบหมาย พร้อมบตัรประจ าตวัผูม้อบหมาย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

- 
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ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนยีม 0 บาท 

 

ช่องทางการร้องเรยีน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรยีน / แนะน าบรกิาร 
1) แจ้งเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลร่อนทอง ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนทอง 

เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77230 
2) หมายเลขโทรศัพท์  032-697286 
3) ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์  http://www.ronthongcity.go.th 
4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตวัอยา่งและคูม่ือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอรม์ 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหต ุ

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนทอง เลขท่ี 123  หมู่ที่ 4  ต าบลร่อนทอง 

 อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77230   

 โทรศัพท์  032-697286 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 13/02/2563 

http://www.info.go.th/
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การรบัแจ้งการยา้ยออกจากทะเบยีนบา้นกลาง  

หนว่ยงานที่ใหบ้ริการ : เทศบาลต าบลร่อนทอง  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

 

เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจริง ส าเนา เงือ่นไข  
1 

 
บตัรประจ าตวัประชาชน 
 

1 0 (ของผู้ย้ายออกจาก
ทะเบียนบ้านกลาง) 

 

2 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
 

1 0 (ของบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง หรือผู้ได้รับ
มอบหมาย) 

 

3 
 

หลักฐานอืน่ 
 

1 0 (ของผู้ยายออกจาก
ทะเบียนบ้านกลาง เช่น 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
หลักฐานการเกณฑ์ทหาร 
หลักฐานการศึกษา หรือ
หลักฐานอื่น (ถ้ามี)) 

 

4 หนังสอืมอบหมาย พร้อมบตัรประจ าตวัผูม้อบหมาย 1 0 -  
 

แบบฟอร์มค าขออนญุาต 
 รายการเอกสาร เงือ่นไข  

ไม่พบแบบฟอร์มค าขออนุญาต 
 

 


