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ระบบบริการทะเบียนการย้ายนัน้มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือปรับปรุงรายการบคุคลจากท่ีอาศยัอยูใ่นบ้าน

หลงัหนึง่ไปอยูใ่นบ้านอีกหลกัหนึง่ ซึง่อาจจะยงัอยูใ่นส านกัทะเบียนเดมิหรือเปล่ียนไปอยูใ่นส านกัทะเบียนแหง่

ใหม ่ โดยระบบจะแบง่การท างานหลกั ๆ ได้ 3 ระบบคือการรับแจ้งย้ายออก การรับแจ้งย้ายเข้าและการรับแจ้ง

ย้ายปลายทางอตัโนมตัิ ซึง่ก็จะแบง่แยกยอ่ยขัน้ตอนออกไปอีกตามลกัษณะข้องข้อมลูของบคุคลท่ีต้องการย้าย  

 

รูปท่ี 1 หน้าจอเมนหูลกัระบบการย้าย 
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รับแจ้งย้ายออก  

เป็นระบบปฏิบตังิานเพื่อรับความต้องการในการย้ายออกของบคุคลไทย บคุคลประเภท 6 หรือ 7 คน
ตา่งด้าวและคนไมมี่สถานะทางทะเบียน โดยระบบจะปรับปรุงข้อมลูบุคคลให้อยูใ่นสถานะอยูร่ะหวา่งการย้าย 
จนกวา่บคุคลนัน้จะไปแจ้งย้ายเข้าท่ีแหง่ใด หรือจะปรับปรุงรายการบคุคลจากท่ีอาศยัในบ้านหลงัหนึง่ไปอยูใ่น
บ้านอีกหลงัหนึง่ในกรณีเลือกปฏิบตังิานย้ายในเขต  
 

 
 

รูปท่ี 2 การเลือกประเภทการแจ้งย้ายออก ประเภทบคุคล การแสดงข้อมลูรายการบ้านย้ายเข้า 
เม่ือเข้าสูร่ะบบให้บริการย้ายออก ผู้ปฏิบตังิานเลือกปฏิบตังิานตามประเภทของบคุคล ผู้ปฏิบตัิงาน

บนัทกึเลขรหสัประจ าบ้านย้ายออก 11 หลกั เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดของบ้านย้ายออกในฐานข้อมลูรายการ
บ้าน หากพบข้อมลู ระบบจะแสดงรายละเอียดของบ้าน   หากผู้ปฏิบตังิานเลือกการย้ายออกทัง้บ้าน ระบบจะ
ตรวจสอบรายการบคุคลท่ีอาศยัอยูใ่นบ้านย้ายออกทกุคนมาแสดงในหน้ารายการบคุคลย้ายออก หากเลือกไม่
ย้ายทัง้บ้านผู้ปฏิบตังิานจะต้องบนัทกึเลขประจ าตวัประชาชนของบคุคลย้ายเองจนครบตามจ านวนท่ีระบุ 
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ผู้ปฏิบตังิานบนัทกึข้อมลูรายการผู้แจ้งย้ายออกและบ้านย้ายเข้าโดยระบบจะตรวจสอบความถกูต้อง

จากฐานข้อมลู เม่ือผู้ปฏิบตังิานตรวจสอบความถกูต้องแล้วท าการบนัทกึรายการบคุคลย้ายออก โดยสามารถ
เลือกค้นหาได้จากเลขประจ าตวัประชาชนโดยระบเุลขรหสัประจ าตวัประชาชนทีละ 1 รายการ 

 

 
 

รูปท่ี 3 การบนัทกึข้อมลูเลขรหสัประจ าตวัประชาชน 
 

อีกทัง้ยงัสามารถเลือกค้นหารายการบคุคลย้ายออกจากบ้านย้ายออกได้ ระบบจะแสดงรายการบคุล
สถานะปกตท่ีิอาศยัอยูใ่นบ้านย้ายออกมาแสดงในรูปแบบตาราง ผู้ปฏิบตังิานตรวจสอบและเลือกรายการ
บคุคลท่ีต้องการย้ายออกได้โดยคลิ๊ก “เลือก” ท่ีหน้าล าดบับคุคลท่ีแสดงซึง่จ ากดัการเลือกย้ายแบนีไ้ว้ไมเ่กิน 50 
คน  
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รูปท่ี 4 แสดงรายละเอียดบคุคลท่ีอยู่ในบ้านย้ายออก 
 
 เม่ือบนัทกึรายการบคุคลย้ายออกถกูต้องครบถ้วนแล้ว กด “ยืนยนัการย้าย” ระบบจะท าการ
ประมวลผลและแสดงรายละเอียดของบคุคลย้ายออกตามจ านวนคนย้ายท่ีระบไุว้ ผู้ปฏิบตังิานตรวจสอบความ
ถกูต้องอีกครัง้ แล้วกด “ขอเลขค าร้อง”  
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รูปท่ี 5 แสดงสรุปรายละเอียดบุคคลท่ีย้ายออก 
 
  ระบบจะท าการประมวลผลเพ่ือออกเลขค าร้องย้ายออกตอ่จากเลขค าร้องย้ายออกลา่สดุของ
ส านกัทะเบียนท่ีย้ายออกตามระบบควบคมุเลขท่ีสดุท้ายของเอกสาร แล้วแสดงเลขค าร้องย้ายออกนัน้ท่ีมมุบน
ด้านซ้ายของจอภาพ 
 
 ผู้ปฏิบตังิานตรวจสอบความถกูต้องก่อนกด “พิมพ์ใบย้าย” ออกทางเคร่ืองพิมพ์  เม่ือตรวจสอบความ
ถกูต้องเรียบร้อยแล้วกด “ปรับปรุงฐานข้อมลู” ระบบจะท าการปรับปรุงข้อมลูรายการบคุคลย้ายออกดงักลา่วให้
อยูใ่นสถานะอยูร่ะหวา่งการย้าย โดยระบวุนัท่ีย้ายออกตรงตามวนัท่ีผู้ปฏิบตังิานยืนยนัความถกูต้องในหน้าจอ
แรก พร้อมทัง้จดัเก็บข้อมลูทะเบียนรับแจ้งย้ายออกไว้เพ่ือตรวจสอบแก้ไขหรือจ าหนา่ย และเพ่ือส านกัทะเบียน
ปลายทางน าข้อมลูนีไ้ปให้บริการรับแจ้งย้ายเข้าตามความประสงค์ตอ่ไป  
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รูปท่ี 6 แสดงรายละเอียดการให้เลขท่ีค าร้อง 
 
 เม่ือปรับปรุงฐานข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอปฏิบตังิานในการพิมพ์สมดุทะเบียนบ้าน 
โดยนอกจากสัง่พิมพ์รายการย้ายท่ีอยู ่“ไปท่ี”  ในสว่นของบนัทกึย้ายออกในรายการบคุคลแล้ว หากเป็นการ
ย้ายออกในเขตยงัสามารถสัง่พิมพ์เพิ่มรายการบคุคลย้ายเข้าตอ่จากบคุคลล าดบัท่ี สดุท้ายในสมดุทะเบียนบ้าน
และรวมไปถึงการพิมพ์รายการบ้านหน้าแรกในสมดุทะเบียนบ้านเลม่ตอ่ไปได้อีกด้วย  
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รูปท่ี 7 แสดงในสว่นของการพิมพ์ 
 
 สว่นการปฏิบตังิานรับแจ้งย้ายออกของบคุคลประเภทอ่ืนท่ีไมใ่ชค่นไทย จะมีขัน้ตอนการปฏิบตังิาน
คล้าย ๆ กนั  มีเพียงลกัษณะของข้อมลูท่ีจะแตกตา่งกนัออกไปตามประเภทเอกสารท่ีระเบียบปฏิบตังิาน
ก าหนดไว้ 
 
การรับแจ้งย้ายเข้า  

เป็นระบบปฏิบตังิานท่ีใช้ข้อมลูตอ่เน่ืองมาจากการบริการรับแจ้งย้ายออก คือระบบบริการรับแจ้งย้าย
เข้าจะค้นหารายการบคุคลและข้อมลูทะเบียนรับแจ้งย้ายออกมาตรวจสอบเพ่ือด าเนินการปรับปรุงข้อมลูบคุคล
ให้มีท่ีอยูต่ามบ้านท่ีประชาชนต้องการย้ายเข้าและคืนสถานะภาพจาก “อยูร่ะหวา่งการย้าย” ให้เป็นบคุคล
สถานภาพปกต ิ และรวมไปถึงการพิมพ์เพิ่มรายการบคุคลในสมดุทะเบียนบ้านให้เป็นปัจจบุนัอีกด้วย  



 ระบบบริการทะเบียนการย้าย  
 

การแจ้งย้ายปลายทางอตัโนมติั - 8 - 

 

 
 

รูปท่ี 8 เลือกประเภทการย้ายเข้า ประเภทบคุคลท่ีท าการย้าย กรณีคนไทย 
 

เม่ือเข้าสูร่ะบบการบริการรับแจ้งย้ายเข้าแล้ว ผู้ปฏิบตังิานเลือกประเภทบคุคลท่ีต้องการย้ายเข้า
เป็นคนไทย คนตา่งด้าว หรือคนไมมี่สถานะตามประเภทของบคุคลย้ายนัน้  

 
o กรณีท่ีเป็นคนไทยจะมีประเภทการย้าย 3 ประเภท 

 ย้ายเข้าปกติ 

 ย้ายเข้ากรณีไมพ่บใบย้ายออก (ย้ายออกก่อน 1/3/47) 

 ย้ายเข้าจากการแจ้งย้ายปลายทาง 
 
 

o กรณีเป็นคนตา่งด้าวหรือคนไมมี่สถานะทางทะเบียน จะมีประเภทการย้าย 2 ประเภท 
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 ย้ายเข้าปกติ 

 ย้ายเข้าจากสตูบิตัร 
 

 
 
รูปท่ี 9 เลือกประเภทการย้ายเข้า ประเภทบคุคลท่ีท าการย้าย กรณีคนตา่งด้าวหรือคนไมมี่สถานะทางทะเบียน 
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o กรณีเป็นคนตา่งด้าวหรือคนไมมี่สถานะทางทะเบียน จะมีประเภทการย้าย 2 ประเภท 

 ย้ายเข้าปกติ 

 ย้ายเข้าจากสตูบิตัร 
 

 
 

รูปท่ี 10 บนัทกึรายละเอียดข้อมลูการย้ายออก  
 

ผู้ปฏิบตังิานบนัทกึรายละเอียดของรายการย้ายออกเพ่ือใช้ในการค้นหารายการย้ายออกจาก
ฐานข้อมลู ประกอบด้วยรหสัส านกัทะเบียนท่ีย้ายออก เลขรหสัประจ าบ้านท่ีย้ายออก เลขค าร้องย้ายออก วนั
เดือนปีท่ีย้ายออก เลขท่ีเอกสาร จากนัน้กด “ค้นหาข้อมลู” ระบบจะค้นหาทะเบียนรับแจ้งการย้ายออกจาก
ฐานข้อมลูตรวจสอบฐานข้อมลูทะเบียนการย้ายออก หากพบข้อมลู จะแสดงข้อมลูการแจ้งย้ายออกดงักลา่ว 
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สว่นการรับแจ้งย้ายเข้าของคนตา่งด้าวและคนไมมี่สถานะทางทะเบียน ในสว่นการต้องหาข้อมลูย้าย
ออกนัน้จะใช้เลขรหสัประจ าตวัประชาชนของบคุคลย้ายเข้าแทน เน่ืองจากตามระเบียบปฏิบตังิานวา่ด้วยการ
รับแจ้งเกิดคนตา่งด้าวและคนไมมี่สถานะแบบแจ้งเกิดตา่งท้องท่ีจะต้องเพิ่มช่ือเข้าในบ้านท่ีบดิาหรือมารดา
อาศยัอยูเ่ทา่นัน้ และเป็นการเพิ่มช่ือเข้าในบ้านตา่งส านกัทะเบียนกนั จงึไมมี่รายการย้ายออกในระบบ  
 

 
 

รูปท่ี 11 บนัทกึข้อมลูเลขรหสัประจ าตวั กรณีการย้ายจากสตูิบตัร ของคนตา่งด้าว หรือคนไมม่ีสถานะทางทะเบียน 

 
ผู้ปฏิบตังิานบนัทกึเลขรหสัประจ าตวัประชาชนของผู้แจ้งย้ายเข้าและเจ้าบ้านเพ่ือให้ระบบค้นหา

รายการบคุคลมาแสดง จากนัน้บันทกึข้อมลูรายการบ้านย้ายเข้าโดยบนัทกึเลขรหสัประจ าบ้าน ระบบจะค้นหา
รายการบ้านจากฐานข้อมลูน ามาแสดง หากมีการแก้ไขปรับเปล่ียนวนัท่ีด าเนินการสามารถท าได้ในขัน้ตอนนี ้ 
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รูปท่ี 12 บนัทกึข้อมลูเลขรหสัประจ าบ้านย้ายเข้า 
 

เม่ือตรวจสอบรายการบ้านย้ายเข้าแล้วกด “ค้นหารายการคน” ระบบจะแสดงข้อมลูบคุคลท่ีระบตุาม
ทะเบียนรับแจ้งการย้ายออกนัน้ ผู้ปฏิบตังิาตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูในขัน้ตอนนีส้ามารถปรับแก้ไข
สถานภาพเจ้าบ้านของบคุคลท่ีต้องการย้ายเข้าได้  ระบบจะตรวจสอบข้อมลูในบ้านย้ายเข้าด้วยวา่มีเจ้าบ้าน
เดมิซ า้อยูแ่ล้วอยูห่รือไม ่หากมีจะแสดงข้อความแจ้งให้ผู้ปฏิบตังิานทราบและปฏิเสธการแก้ไขนัน้  ในสว่นของ
การแสดงข้อมลูบคุคลท่ีจะย้ายเข้านี ้ระบบจะตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูและแสดงผลการตรวจสอบ /
ปรับปรุง หากรายการนีส้ามารถท าการย้ายเข้าได้ จะแสดงข้อความ “สามารถท าการย้ายได้”  
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รูปท่ี 13 แสดงรายละเอียดบคุคลย้าย 
 
 
 

ผู้ปฏิบตังิานตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูอีกครัง้ จากนัน้กด “ปรับปรุงฐานข้อมลู” ระบบจะท าการ
ปรับปรุงข้อมลูรายการบคุคลย้ายมาอยูใ่นบ้านย้ายเข้าท่ีระบ ุปรับปรุงสถานภาพบคุคลเป็นปกต ิ และจดัเก็บ
ทะเบียนรับแจ้งย้ายเข้าไว้เพ่ือการตรวจสอบแก้ไขหรือจ าหนา่ยรายการตอ่ไป โดยระบบจะเลือกปรับปรุงเฉพาะ
รายการบคุคลย้ายเข้าท่ีผา่นการตรวจสอบยืนยนัและแจ้งผลการปรับปรุงวา่ “สามารถท าการย้ายได้” เทา่นัน้ 
โดยจะแสดงข้อความ “ปรับปรุงรายการเรียบร้อยแล้ว” ในชอ่ง “ผลการตรวจสอบและปรับปรุง 

 
 
 



 ระบบบริการทะเบียนการย้าย  
 

การแจ้งย้ายปลายทางอตัโนมติั - 14 - 

 

 

 
 

รูปท่ี 14 แสดงผลการปรับปรุงข้อมลู 
 
 เม่ือปรับปรุงข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบตังิานสามารถเลือกสัง่พิมพ์เพิ่มรายการบคุคลเข้าในสมดุ
ทะเบียนบ้านโดยบนัทกึเลขรหสัประจ าบ้านท่ีย้ายเข้า โดยผู้ปฏิบตัติรวจสอบจากเลขรหสัประจ าบ้านในหน้า
รายการบ้านของสมดุทะเบียนบ้านท่ีจะย้ายเข้า เพ่ือสง่ข้อมลูให้ระบบตรวจสอบวา่ใชบ้่านย้ายเข้าหรือไม ่เพ่ือ
ป้องกนัปัญหาการใสส่มดุทะเบียนบ้านผิดเลม่ จากนัน้ระบลุ าดบัท่ีของบคุคลท่ีต้องการพิมพ์ตอ่จากล าดบั
สดุท้ายของบคุคลในทะเบียนบ้าน และยงัสามารถเลือกพิมพ์หน้ารายการบ้านเลม่ตอ่ไปได้ในกรณีรายการ
บคุคลในทะเบียนบ้านเดมิเป็นล าดบัสดุท้ายของทะเบียนบ้านเลม่นัน้  



 ระบบบริการทะเบียนการย้าย  
 

การแจ้งย้ายปลายทางอตัโนมติั - 15 - 

 

 
 

รูปท่ี 15 การพิมพ์ทะเบียนบ้าน 
 

 

 

 

 

 

 



 ระบบบริการทะเบียนการย้าย  
 

การแจ้งย้ายปลายทางอตัโนมติั - 16 - 

 

รับแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ 

 ระบบการบริการรับแจ้งย้ายปลายทางอตัโนมตัใิห้บริการส าหรับประชาชนท่ีไมไ่ด้มีช่ืออยูใ่นส านกั
ทะเบียนท่ีปฏิบตังิานต้องการย้ายเข้าในบ้านของส านกัทะเบียนท่ีปฏิบตังิานปลายทางโดยไมต้่องเดนิทางไป
แจ้งย้ายเข้า ณ ส านกัทะเบียนต้นทางท่ีตนเองมีช่ืออยู ่ระบบนีร้องรับการปฏิบัตงิานเฉพาะในสว่นการย้ายของ
คนไทยเทา่นัน้ 
 
 เม่ือเข้าสูร่ะบบรับแจ้งย้ายปลายทางอตัโนมตัแิล้ว ผู้ปฏิบตังิานบนัทกึข้อมลูรายการบ้านย้ายเข้าโดย
บนัทกึเลขรหสัประจ าตวัของเจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้า ระบบจะค้นหารายการท าการตรวจสอบและแสดง
รายการเจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้า  
 

 
 

รูปท่ี 16 การบนัทกึข้อมลูในสว่นรายการบ้านย้ายเข้า  



 ระบบบริการทะเบียนการย้าย  
 

การแจ้งย้ายปลายทางอตัโนมติั - 17 - 

 

 
จากนัน้บนัทกึเลขรหสัประจ าบ้านย้ายเข้า โปรแกรมจะค้นหาและตรวจสอบรายการบ้านจากฐานข้อมลู 

แสดงรายการท่ีอยูแ่ละวนัเดือนปีท่ีพิมพ์ทะเบียนบ้านครัง้ลา่สดุ ผู้ปฏิบตังิานตรวจสอบวา่เป็นสมดุทะเบียนบ้าน
ฉบบัลา่สดุแล้ว  

 
ผู้ปฏิบตังิานบนัทกึจ านวนคนย้ายรายการนี ้จากนัน้เร่ิมบนัทกึเลขรหสัประจ าตวับคุคลย้ายเข้าล าดบั

แรก ระบบจะค้นหารายการบคุคลดงักลา่วน ามาแสดง ในขัน้ตอนนีผู้้ปฏิบตังิานสามารถตรวจสอบภาพใบหน้า
ของบคุคลเพื่อยืนยนัตวับคุคลในเบือ้งต้นได้โดยกด “ดภูาพใบหน้า” ระบบจะน าภาพใบหน้าลา่สดุจากการท า
บตัรของบคุคลย้ายมาแสดง  

 

 
 

รูปท่ี 17 การบนัทกึข้อมลูในสว่นรายการบคุคลย้ายเข้า  
 



 ระบบบริการทะเบียนการย้าย  
 

การแจ้งย้ายปลายทางอตัโนมติั - 18 - 

 

 
 

ผู้ปฏิบตังิานตรวจสอบข้อมลูและยืนยนัการด าเนินการย้ายเข้าโดยพิมพ์เอกสารใบแจ้งย้าย 
 

 
 

รูปท่ี 18 การบนัทกึข้อมลูในสว่นของรายละเอียดการย้ายเข้า  
 

ระบบท าการตรวจสอบและออกเลขท่ีค าร้องย้ายเข้าจากระบบควบคมเลขทีสดุท้ายของเอกสารแสดง
ข้อมลูค าร้องในสว่นลา่งของหน้าจอและสัง่พิมพ์เอกสารใบแจ้งย้ายท่ีอยู่ทางเคร่ืองพิมพ์  
 

เม่ือผู้ปฏิบตังิานตรวจสอบข้อมลูแล้วกดปุ่ ม “ปรับปรุงฐานข้อมลู” ระบบจะท าการปรับปรุงข้อมลู
รายการบคุคลย้ายเข้าในบ้านย้ายเข้า จ าหนา่ยรายการบคุคลนัน้ออกจากบ้านย้ายออก และจดัเก็บข้อมลู
ทะเบียนการย้ายนัน้ไว้ในฐานข้อมลูเพื่อสามารถตรวจสอบแก้ไขหรือจ าหนา่ยได้ในภายหลงั   



 ระบบบริการทะเบียนการย้าย  
 

การแจ้งย้ายปลายทางอตัโนมติั - 19 - 

 

 

 เม่ือปรับปรุงฐานข้อมลูเรียบร้อยแล้ว เข้าสูก่ระบวนการพิมพ์ทะเบียนบ้าน ระบบเลขรหสัประจ าบ้าน
ย้ายเข้าพร้อมวนัท่ีพิมพ์ทะเบียนบ้านลา่สดุ ผู้ปฏิบตังิานสามารถเลือกพิมพ์รายการของบคุคลย้ายเข้าลงใน
สมดุทะเบียนบ้านโดยระบลุ าดบัสดุท้ายของบคุคลในทะเบียนบ้าน และยงัสามารถสัง่พิมม์รายการบ้านในหน้า
แรกของสมดุทะเบียนบ้านเลม่ตอ่ไปได้ 
 

 
 

รูปท่ี 19 การพิมพ์ทะเบียนบ้าน 
 

 



 ระบบบริการทะเบียนการย้าย  
 

การแจ้งย้ายปลายทางอตัโนมติั - 20 - 

 

 
 

รูปท่ี 20 แสดงรายการบคุคลย้ายท่ีต้องการปรับปรุงข้อมลูใน  Chip 
 
 



 ระบบบริการทะเบียนการย้าย  
 

การแก้ไขหรอืจ าหน่ายรายการย้ายเข้า - 21 - 

 

ตรวจสอบคัดรับรองรายการย้าย  

เม่ือเข้าสูร่ะบบตรวจสอบ ผู้ปฏิบตังิานเลือกหวัข้อการปฏิบตังิานตรวจสอบ “การย้ายเข้าหรือการย้าย
ออก” โดยสามารถเลือกหวัข้อในการค้นหาข้อมลูได้จากเลขประจ าตวัประชาชน ช่ือตวั- ช่ือสกลุ หรือเลขท่ีค า
ร้อง โดยหากค้นหาจากเลขท่ีค าร้องจะต้องบนัทกึเลขรหสัประจ าบ้านท่ีย้ายออกและวนัท่ีท ารายการด้วย  
จากนัน้กด “ค้นหา”  
 

 
 

รูปท่ี 21 เลือกการท างานในสว่นของกาตรวจสอบคดัรับรองทะเบียนย้าย  
 

ระบบจะค้นหาข้อมลูทะเบียนรับแจ้งย้ายนัน้จากฐานข้อมลู หากพบจะแสดงรายการย้ายของ
บคุคลนัน้ทกุรายการตามล าดบัวนัท่ีในการแจ้งย้าย   

 



 ระบบบริการทะเบียนการย้าย  
 

การแก้ไขหรอืจ าหน่ายรายการย้ายเข้า - 22 - 

 

 
 

รูปท่ี 22 แสดงรายการย้ายตามท่ีค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ระบบบริการทะเบียนการย้าย  
 

การแก้ไขหรอืจ าหน่ายรายการย้ายเข้า - 23 - 

 

 ผู้ปฏิบตังิานเลือกแสดงรายการย้ายออกท่ีต้องการ ระบบจะแสดงรายละเอียดการย้าย ออกรายการนัน้  
ผู้ปฏิบตังิานสามารถเลือกสัง่พิมพ์ส าเนาใบย้าย หรือใบแทนใบย้าย ได้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  
 

 
 

รูปท่ี 23 แสดงรายละเอียดการย้าย 
 
 



 ระบบบริการทะเบียนการย้าย  
 

การแก้ไขหรอืจ าหน่ายรายการย้ายเข้า - 24 - 

 

 

 
 

รูปท่ี 24 รายการบคุคลท่ีย้ายตามใบย้ายท่ีค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ระบบบริการทะเบียนการย้าย  
 

การแก้ไขหรอืจ าหน่ายรายการย้ายเข้า - 25 - 

 

การตรวจสอบรายการย้ายเข้า  

 เม่ือเข้าสูร่ะบบปฏิบตังิาน ผู้ปฏิบตังิานเลือกบนัทกึประเภทการค้นหารายการ “การย้ายเข้า” โดย
สามารถค้นหาจากเลขรหสัประจ าตวัประชาชน ช่ือตวั-ช่ือสกลุ หรือเลขท่ีค าร้องย้ายเข้า โดยหากเลือกค้นหา
จากค าร้องย้ายเข้าจะต้องระบเุลขรหสัประจ าและวนัเดือนปีท่ีย้ายเข้าด้วย  
 
 ระบบท าการค้นหาข้อมลูทะเบียนรับแจ้งย้ายเข้าดงักลา่ว หากพบ จะแสดงรายละเอียดของบ้านย้าย
ออก บ้านย้ายเข้า รายละเอียดของค าร้องย้ายเข้า และรายการบคุคลย้ายเข้า โดยผู้ปฏิบตังิานสา มารถเลือก
ตรวจสอบรายการย้ายเข้าก่อนหน้าและรายการย้ายเข้าถดัไปได้ในกรณีท่ีพบรายการย้ายเข้าของบคุคลนัน้
มากกวา่ 1 รายการ 
  

แตเ่น่ืองจากในการบริการรับแจ้งย้ายเข้านัน้ไมมี่การออกเอกสารการย้าย เป็นเพียงการปฏิบตังิาน
ตอ่เน่ืองโดยท ารับแจ้งย้ายเข้าจากเอกสารใบแจ้งย้ายออกเทา่นัน้ ระบบตรวจสอบทะเบียนรับแจ้งย้ายเข้าจงึไม่
มีการสัง่พิมพ์เอกสารส าเนาหรือใบแทนการย้ายเข้า 
 
การแก้ไขไขหรือจ าหน่ายรายการย้ายออก  

 เม่ือเข้าสูร่ะบบปฏิบตังิานแก้ไขหรือจ าหนา่ยรายการย้าย ผู้ปฏิบตังิานเลือกปฏิบตังิานการแก้ไขหรือ
จ าหนา่ยทะเบียนการย้ายออก จากนัน้เลือกระบหุวัข้อการค้นหา โดยค้นหาได้จากเลขประจ าตวัประชาชน ช่ือ
ตวั-ช่ือสกลุโดยระบบุ้านเลขท่ีย้ายออก หรือค้นหาจากเลขท่ีค าร้องยายออกโดยจะต้องระบเุลขรหสัประจ าบ้าน
ย้ายออกและวนัเดือนปีท่ีย้ายออก  
 ระบบจะค้นหาข้อมลูดงักลา่วจากฐานข้อมลู หากพบ จะแสดงรายละเอียดของบ้านย้ายออก 
รายละเอียดการย้ายออก รายละเอียดของบ้านย้ายเข้า พร้อมทัง้รายละเอียดบคุคลย้ายออก  
 กรณีเลือกปฏิบตังิานแก้ไขทะเบียนย้ายออก หากเป็นการย้ายออกนอกเขต สามารถแก้ไขรายละเอียด
ของการย้ายเข้า เชน่ เลขรหสัประจ าบ้านย้ายเข้า ข้อมลูท่ีอยูข่องบ้านย้ายเข้า หรือ ข้อมลูผู้แจ้งย้ายออก ได้
เทา่นัน้  
 กรณีเลือกปฏิบตังิานจ าหนา่ยรายการ ให้บนัทกึข้อมลูวนัเดือนปีท่ีจ าหนา่ยรายการ พร้อมทัง้เหตผุล
การจ าหนา่ย 
 
 



 ระบบบริการทะเบียนการย้าย  
 

การแก้ไขหรอืจ าหน่ายรายการย้ายเข้า - 26 - 

 

 เม่ือปรับเปล่ียนแก้ไขหรือบนัทกึเหตผุลการจ าหนา่ยแล้ว ผู้ปฎิบตังิานท าการปรับปรุงข้อมลู เพ่ือให้สง่
ข้อมลูไปปรับปรุงท่ีทะเบียนการย้าย ระบบจะท าการปรับปรุงข้อมลูใหมต่ามท่ีผู้ปฏิบตังิานบนัทกึและผา่นการ
ตรวจสอบแล้ว หรือปรับปรุงเพิ่มเหตผุลการจ าหนา่ยและวนัเดือนปีท่ีจ าหนา่ยข้อมลูนัน้ในฐานข้อมลูทะเบียนรับ
แจ้งการย้ายออก 
 

 
 

รูปท่ี 25 เลือกการท างานในสว่นของการแก้ไข หรือ จ าหนา่ย ทะเบียนย้าย 
 
 
 
 
 



 ระบบบริการทะเบียนการย้าย  
 

การแก้ไขหรอืจ าหน่ายรายการย้ายเข้า - 27 - 

 

การแก้ไข หรือ จ าหน่ายรายการย้ายเข้า  

 เม่ือเข้าสูร่ะบบการปฏิบตังิาน ผู้ปฏิบตังิานเลือกประเภทการแก้ไขหรือจ าหน่ายรายการย้ายเข้า 
จากนัน้เลือกประเภทการค้นหาข้อมลูโดยสามารถเลือกค้นหาได้จากเลขรหสัประจ าตวัประชาชน ช่ือตวั-ช่ือ
สกลุโดยต้องระบบุ้านเลขท่ีย้ายเข้า หรือค้นหาจากเลขท่ีค าร้องย้ายโดยต้องระบเุลขรหสัประจ าบ้านย้ายเข้า
และวนัเดือนปีท่ีย้ายเข้าด้วย  
 

ระบบท าการค้นหาข้อมลูทะเบียนการย้ายเข้าดงักลา่ว หากพบข้อมลู จะแสดงรายละเอียดของบ้านย้าย
ออก รายละเอียดการย้ายออก รายละเอียดของบ้านย้ายเข้า พร้อมทัง้รายละเอียดบคุคลย้ายเข้า 

 
หากเป็นการเลือกปฏิบตังิานแก้ไขรายการทะเบียนย้ายข้า  ถ้าเป็นการย้ายเข้าปกต ิจากใบย้ายออกตา่ง

ส านกัทะเบียนจะสามารถแก้ไขรายละเอียดการย้ายเข้า เชน่ ช่ือผู้จงัย้าย ช่ือเจ้าบ้านได้เทา่นัน้  แตถ้่าเป็นกรณี
ย้ายเข้าในเขตไมส่ามารถแก้ไขข้อมลูใด ๆ ได้ เน่ืองจากการย้ายภายในเขตใช้ระบบบริการย้ายออกในการ
ปฏิบตังิานไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัข้อมลูทะเบียนการย้ายเข้าแตอ่ยา่งใด  

 
หากเป็นการเลือกปฏิบตังิานจ าหนา่ยทะเบียนการย้ายเข้า ผู้ปฏิบตังิานบนัทกึเหตผุลการจ าหนา่ยและ

วนัเดือนปีท่ีจ าหน่ายรายการก่อนท าการปรับปรุง  
 
เม่ือปรับปรุงรายการ ระบบจะท าการปรับปรุงฐานข้อมลูทะเบียนรับแจ้งย้ายเข้าตามข้อมลูใหมท่ี่ผา่น

การบนัทกึและตรวจสอบตามกระบวนการเรียบร้อยแล้ว หรือปรับปรุงเพิ่มเหตผุลการจ าหนา่ยและวนัเดือนปีท่ี
จ าหนา่ยทะเบียนการย้ายเข้าลงในฐานข้อมลู 

 
 


