
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ของคนที่ออกไปจำกบ้ำนเป็นเวลำนำน และไม่รู้ว่ำไปอยู่ที่ใด 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลรม่เกลา้ อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร กระทรวงมหาดไทย  

 
หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูแ้จง้ ไดแ้ก่ เจา้บา้น หรอืผูท่ี้ไดร้บัมอบหมาย 

2. ระยะเวลาการแจง้ ภายใน 30วนั นบัแต่วนัท่ีออกไปจากบา้นไปครบ 180 วนั 

3. เงื่อนไข 

  (1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี

รายการขอ้ความผิดจากความเป็นจริง ใหน้ายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน

แวดลอ้ม และพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 7 วนั 

  (2) กรณีท่ีมีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบติั ขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั 

ตอ้งด าเนินการหารือมายงัส านกัทะเบียนกลาง ใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ทัง้นี ้การหารือตอ้งส่งใหส้ านกั

ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีรบัเร่ือง) โดยส่งผ่านส านกัทะเบียนจงัหวดั เพื่อส่งใหส้ านกัทะเบียนกลาง เพื่อ

ตอบขอ้หารือดงักล่าวต่อไป 

  

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

 สถานทีใ่ห้บริการ 
(หมายเหต:ุ (แห่งทอ้งทีที่ผู่อ้อกไปจากบา้นมีชือ่ในทะเบียน
บา้น))  
ส านกัทะเบียนอ าเภอ หรือส านกัทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาล
ต าบลร่มเกลา้ อ าเภอนคิมค าสรอ้ย  จงัหวดัมุกดาหาร   
โทรศพัท์  0 4268 1118/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
 
 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 นาที 

 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ท่ีรบัเร่ืองค าขอ และตรวจสอบหลกัฐานการยื่น
ประกอบพจิารณาในเบือ้งตน้ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที เทศบาลต าบลรม่เกลา้ 
อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จงัหวดัมกุดาหาร 

 
2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา รบัแจง้/ไม่รบัแจง้ และแจง้ผลการ
พิจารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที เทศบาลต าบลรม่เกลา้ 
อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จงัหวดัมกุดาหาร 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 

บัตรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ (ผูแ้จง้ ในฐานะเจา้บา้น) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร. 14 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ (ท่ีผู้ ู ท่ีออกจากบา้นมีชือ่อยู)่ 

ส านกัทะเบียนอ าเภอ/ส านกั
ทะเบียนทอ้งถิ่น 

3) 
 

หลักฐำนอ่ืนที่เก่ียวกับตัวบุคคลที่ออกไปจำกบ้ำน เช่น ส ำเนำ
บัตรประจ ำตวั (ถ้ำม)ี 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

ส านกับริหารการทะเบียน 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
4) 

 

บัตประจ ำตวัของผู้ได้รับมอบหมำย 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ (พรอ้มดว้ยหนงัสือมอบหมาย กรณท่ีีไดร้บัมอบหมายให้
แจง้แทน) 

กรมการปกครอง 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ศนูยด์ ารงธรรมกระทรวง ศนูยด์ ารงธรรมจงัหวดั ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ส านกัปลดั เทศบาลต าบลรม่เกลา้ อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร  โทรศัพท ์ 0 4262 0962  หรือ

เว็บไซต ์http://www.romklaocity.org/ 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยบ์ริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก 

หมำยเหต ุ

- 



 


