
หนังสือแสดงเจตนายินยอมให้บุคคลแจ้งย้ายทีอ่ยู่ปลายทางเข้าในทะเบียนบ้าน 

                ท าท่ี ............................................................................. 

                                                                                    วนัท่ี ............. เดือน ............................... พ.ศ............. 

 ขา้พเจา้ นาย / นาง / น.ส. ..............................................ในฐานะเจา้บา้น หรือ เจา้ของกรรมสิทธ์ิ บา้นเลขท่ี 

....................... ถนน / ตรอก / ซอย ..................แขวง ....................................อ าเภอสนัทราย  จงัหวดัเชียงใหม ่

ขอแสดงเจตนาใหค้วามยินยอมเป็นหนงัสือใหบ้คุคลจ านวน ................ ราย  แจง้ยา้ยท่ีอยู่ปลายทางเขา้ในทะเบียนบา้น
ท่ีขา้พเจา้เป็นเจา้บา้นได ้ ประกอบดว้ย  

 ๑. นาย/นาง/น.ส. ................................................เลขประจ าตวัประชาชน .................................................... 

 ๒. นาย/นาง/น.ส. ................................................เลขประจ าตวัประชาชน ............................................ 

 ๓. นาย/นาง/น.ส. ................................................เลขประจ าตวัประชาชน .................................................... 

 ๔. นาย/นาง/น.ส. ............................................... เลขประจ าตวัประชาชน .................................................... 
   ขา้พเจา้ในฐานะเจา้บา้น /เจา้ของกรรมสิทธ์ิ  ขอรบัรองและยืนยนัวา่ขา้พเจา้รูจ้กักบับคุคลท่ีขา้พเจา้
ยินยอมใหย้า้ยเขา้ทกุคนเป็นอยา่งดีและทกุคนท่ีขา้พเจา้ยินยอมใหย้า้ยเขา้ปัจจบุนัไดเ้ขา้มาพกัอาศยัอยูใ่นบา้นของ
ขา้พเจา้แลว้จรงิ  พรอ้มนีข้า้พเจา้ไดม้อบส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น และส าเนาภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน
ของขา้พเจา้ท่ีมีการลงลายมือช่ือรบัรองความถกูตอ้งมาดว้ยแลว้ / 

                    ลงชื่อ ..................................................เจ้าบ้าน/เจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้ให้ความยนิยอม 

                           (..................................................) 
เอกสารประกอบการยื่นค าร้องขอแจ้งย้ายทีอ่ยู่ปลายทาง 
 ๑.  บตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้จง้ยา้ยท่ีอยู ่ พรอ้มส าเนาภาพถ่ายบตัรฯ  
 ๒.  ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น (ฉบบัสมดุพก) ฉบบัจรงิของบา้นหลงัท่ีจะยา้ยเขา้ 
 ๓.  ส าเนาภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนของเจา้บา้นพรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองความถกูตอ้ง 
 ๔.  หนงัสือแสดงเจตนายินยอม (หนงัสือฉบบันี)้  ใชก้รณีท่ีเจา้บา้นไมไ่ดม้าแสดงตวัตอ่นายทะเบียนผูร้บัแจง้ 
 ๕.  คา่ธรรมเนียมการแจง้ยา้ยท่ีอยู่ปลายทางจ านวน ๒๐ บาท 
กรณีมอบหมาย 

 ๑.  หนังสือมอบหมายพรอ้มส าเนาภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบหมายพรอ้มลงลายมือช่ือรบัรอง
ความถกูตอ้ง  (การมอบหมายในแตล่ะครัง้ ผูร้บัมอบหมาย ๑ คนควรด าเนินการแทนผูป้ระสงคจ์ะแจง้ยา้ยท่ีอยู่ปลายทาง
ไดไ้ม่เกิน ๓ คน และทัง้สองฝ่ายควรเป็นผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นัไม่ว่าจะเป็นญาติ  คนรูจ้กั  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  หรือ      
ผูท่ี้มีนิตสิมัพนัธต์ามนยัหนงัสือส านกัทะเบียนกลางท่ี มท ๐๓๑๐.๑/ว ๔๓ ลงวนัท่ี ๒๗ กนัยายน ๒๕๔๔)   
กรณีแจ้งย้ายผู้เยาว ์
 ๑. ให ้มารดา หรือบดิาโดยชอบดว้ยกฎหมาย (มีใบส าคญัการสมรสหรือทะเบียนรบัรองบตุร)  หรือผูป้กครอง
ตามกฎหมาย เป็นผูย่ื้นค ารอ้ง กรณีบิดามารดาไดจ้ดทะเบียนการหย่าใหแ้สดงเอกสารบนัทกึขอ้ตกลงการหยา่ว่าบตุรอยู่
ในความปกครองของฝ่ายใดก็ใหฝ่้ายนัน้เป็นผูย่ื้นค ารอ้ง                                           (หนังสือมอบหมายอยู่ด้านหลัง) 



หนังสือมอบหมายให้แจ้งย้ายทีอ่ยู่ปลายทางแทน 

                      ท าท่ี .............................................................................                                 

                                                                                        วนัท่ี ............. เดือน ............................... พ.ศ............. 

 ขา้พเจา้ นาย / นาง / น.ส. ................................................ เลขประจ าตวัประชาชน................................ 

ขอมอบหมายให ้นาย / นาง / น.ส. ................................................................... เป็นผูมี้อ านาจด าเนินการแจง้ยา้ยท่ีอยู่ 

ปลายทาง  (........) ตวัขา้พเจา้  (........) หรือบตุรผูเ้ยาวข์องขา้พเจา้ราย ..................................................................... 

จ านวน .................. คน    ออกจากบา้นเลขท่ี ................ หมูท่ี่ ........... ถนน/ตรอก/ซอย ............................................ 
ต  าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั .............................................. 

มาเขา้บา้นเลขท่ี ..................... ถนน/ตรอก/ซอย .............................แขวง ................................................... 
อ าเภอสนัทราย  จงัหวดัเชียงใหม ่ ซึ่งผูร้บัมอบหมายมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัขา้พเจา้ในฐานะ ............................... 
และปัจจบุนัขา้พเจา้หรือบตุรของขา้พเจา้ (กรณีแจง้ยา้ยบตุร)  ไดเ้ขา้มาพกัอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัท่ีขอแจง้ยา้ยเขา้แลว้จรงิ 
และขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความตามท่ีมอบหมายเป็นความจรงิทกุประการและการใดท่ีผูร้บัมอบหมายด าเนินการตามท่ี
มอบหมายใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ในฐานะผูม้อบหมายเป็นผูด้  าเนินการเองทกุประการ              

 

ลงชื่อ ........................................... ผู้มอบหมาย ลงชื่อ ..........................................ผู้รับมอบหมาย 

         ( ..........................................)                       ( ..........................................)                           
 

ลงชื่อ ........................................... พยาน  ลงชื่อ ..........................................พยาน 

          ( ..........................................)                       ( ..........................................)         
 ขา้พเจา้ นาย / นาง / น.ส. .................................... เลขประจ าตวัประชาชน.................................. 

ขอมอบหมายให ้นาย / นาง / น.ส. .............................................. เป็นผูมี้อ านาจด าเนินการแจง้ยา้ยท่ีอยูป่ลายทาง  
(........) ตวัขา้พเจา้  (........) หรือบตุรผูเ้ยาวข์องขา้พเจา้ราย .................................................................................... 

........................ จ  านวน ............ คน  ออกจากบา้นเลขท่ี ..............หมูท่ี่ ........... ถนน/ตรอก/ซอย .......................... 

ต  าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต ........................................จงัหวดั .............................................. 

มาเขา้บา้นเลขท่ี ..................... ถนน/ตรอก/ซอย ...................................แขวง ............................................... 
อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่  ซึ่งผูร้บัมอบหมายมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัขา้พเจา้ในฐานะ ................................. 
และปัจจบุนัขา้พเจา้หรือบตุรของขา้พเจา้ (กรณีแจง้ยา้ยบตุร)  ไดเ้ขา้มาพกัอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัท่ีขอแจง้ยา้ยเขา้แลว้จรงิ 
และขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความตามท่ีมอบหมายเป็นความจรงิทกุประการและการใดท่ีผูร้บัมอบหมายด าเนินการตามท่ี
มอบหมายใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ในฐานะผูม้อบหมายเป็นผูด้  าเนินการเองทกุประการ 
           

ลงชื่อ ........................................... ผู้มอบหมาย ลงชื่อ ..........................................ผู้รับมอบหมาย 

          ( ..........................................)                       ( ..........................................)  
                          

ลงชื่อ ........................................... พยาน  ลงชื่อ ..........................................พยาน 

          ( ..........................................)                       ( ..........................................)                 


