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คู่ม ือ สําหรับ ประชาชน : การรับ แจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสํานัก ทะเบีย นเดียวกัน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน : การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
3. ประเภทของงานบริก าร : กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมูข่ องงานบริก าร : รับแจ้ง
5. กฎหมายทีให้อ าํ นาจการอนุญาต หรือ ทีเกียวข้อ ง :
1) ระเบียบสาํ นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาํ ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับ ผลกระทบ : บริการทัวไป
7. พืนทีให้บ ริก าร : ส่วนภูมภิ าค, ท้องถิน
8. กฎหมายข้อ บังคับ /ข้อ ตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อ กําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้อ มูล สถิต ิ
จํานวนเฉลียต่อ เดือ น0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อ ยทีสุด 0
10. ชืออ้างอิงของคู่ม ือ ประชาชน การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน เทศบาลนคร
ระยอง
11. ช่อ งทางการให้บ ริก าร
1) สถานทีให้ บริการ เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาํ บลท่าประดู่ อาํ เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกาํ หนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องทีทีผูย้ า้ ยทีอยู่มชี อในทะเบี
ื
ยนบ้าน และบ้านหลังทีจะย้ายเข้าอยู่ตงอยู
ั ่ในเขตสาํ นัก
ทะเบียนเดียวกัน)
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12. หลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจ ารณาอนุญาต
1. ผูแ้ จ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผูท้ ีได้รบั มอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้งภายใน

วันนับแต่วนั ทีย้ายเข้าอยู่ในบ้าน

3. เงือนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15วัน
(2) กรณีทีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดาํ เนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทังนี การหารือต้องส่งให้สาํ นัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีรับเรือง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพือส่งให้สาํ นักทะเบียนกลาง เพือ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับ ผิด ชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้บ ริก าร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าทีรับเรืองคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยืน
ประกอบพิจารณาใน
เบืองต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

1)

2)

รายละเอีย ดของขันตอน
การบริก าร

ระยะเวลาดําเนิน การรวม 20 นาที

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับ ผิด ชอบ
เทศบาลนคร
ระยอง อําเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง
เทศบาลนคร
ระยอง อําเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

หมายเหตุ

-

-
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14. งานบริก ารนีผ่านการดําเนิน การลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบ ัต ริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลัก ฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืน ยัน ตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
ฉบับ จริง
กรมการปกครอง 1
บัตรประจําตัว
1)
ประชาชน
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
2)
ประชาชน
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
3)
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ผูแ้ จ้ง)

0

ฉบับ

0

ฉบับ

(เจ้าบ้านทียินยอม
ให้ยา้ ยเข้า)
(ของผ้◌ูย้ายทีอยู่
ถ้ามี)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับ ยืนเพิมเติม
ที
1)

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้อ อกเอกสาร
สําเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า
บ้าน ท.ร.14
ใบรับแจ้งการ
ย้ายออกตาม
แบบ ท.ร.6 ตอน
หน้า

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เ สีย ค่าธรรมเนีย ม
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของบ้านทีย้าย
ออก และทีย้าย
เข้า)
(กรณีแจ้งย้ายกับ
กํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น)
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17. ช่อ งทางการร้อ งเรีย น
1) ช่อ งทางการร้อ งเรีย น เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาํ บลท่าประดู่ อาํ เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111
หมายเหตุ2) ช่อ งทางการร้อ งเรีย น ศูนย์ดาํ รงธรรมกระทรวง ศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัด ศูนย์ดาํ รงธรรมอําเภอ โทร.1567
หมายเหตุ3) ช่อ งทางการร้อ งเรีย น กรมการปกครองสํานักบริหารการทะเบียน โทร.1547
หมายเหตุ (สาํ นักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาํ ลูกกาคลอง 9 อ.ลาํ ลูกกา จ.ปทุมธานี โทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th)
4) ช่อ งทางการร้อ งเรีย น ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่ม ือ การกรอก
ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ อื การกรอก
19. หมายเหตุ
วัน ทีพิม พ์
สถานะ
จัด ทําโดย
อนุม ัต โิ ดย
เผยแพร่โ ดย

21/09/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
นางนงค์ชภรณ์ โพธิไพจิตร
นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง
นางสาวศกลวรรณ ปั ญญานุภาพ

