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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการยายท่ีอยูของคนไปตางประเทศ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การรับแจงการยายที่อยูของคนไปตางประเทศ 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเ่บ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบยีนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที ่5 
พ.ศ. 2551 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสดุ 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการยายที่อยูของคนไปตางประเทศ / สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาล

ตําบลบอแฮว  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลบอแฮว/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 
หมายเหตุ (แหงทองที่คนไปตางประเทศมีชื่อในทะเบยีนบาน 
(ที่วาการอําเภอเมืองลําปาง ถนนบุญวาทย ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง จงัหวัดลําปาง โทร 054-217407 
)) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
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1. ผูแจงไดแก เจาบานของบานทีค่นไปอยูตางประเทศ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาบาน 
 
2. ระยะเวลาการแจง ภายใน 15วัน 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ
ขอความผิดจากความเปนจริง ใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเทจ็จริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดลอม 
และพิจารณาใหแลวเสร็จ ภายใน 7 วัน 
 
(2) กรณทีี่มีความซบัซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ขอกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ตอง
ดําเนินการหารือมายังสํานกัทะเบียนกลาง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือตองสงใหสํานัก
ทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วัน นับแตวันที่รับเร่ือง) โดยสงผานสํานักทะเบยีนจงัหวัด เพ่ือสงใหสํานักทะเบยีนกลาง เพ่ือ
ตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่รับเร่ืองคําขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบื้องตน 
 

10 นาท ี เทศบาลตําบล
บอแฮว อําเภอ
เมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจง/ไมรับแจง และแจงผล
การพิจารณา 
 

10 นาท ี เทศบาลตําบล
บอแฮว อําเภอ
เมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   20 นาท ี
 

14. งานบริการน้ี ผานการดาํเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว  
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ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผูแจง ในฐานะ
เจาบาน) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิม่เติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจา
บาน ท.ร.14 

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบยีนทองถิ่น 

1 0 ฉบับ (ที่คนไป
ตางประเทศมีชื่อ
อยู) 

2) 
หลักฐานการ
เดินทางไป
ตางประเทศ 

สํานักบริหารการ
ทะเบยีน 

1 1 ฉบับ (ถามี) 

3) 

บัตรประจําตัวผู
ไดัรับมอบหมาย 

สํานักบริหารการ
ทะเบยีน 

1 0 ฉบับ (หนังสือ
มอบหมาย กรณี
ไดรับมอบใหแจง
แทน) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน สํานกัปลัด  เทศบาลตําบลบอแฮว 
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หมายเหตุ (99/9 หมู 13 ตําบลบอแฮว อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  52100 
 โทร 054-231351 ตอ 18 
) 

2) ชองทางการรองเรียน ศนูยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วันท่ีพิมพ 28/07/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันที่ 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย เทศบาลตําบลบอแฮว อําเภอเมือง

ลําปาง จังหวัดลําปาง สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


