คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับแจ้งกำรย้ำยเข้ำ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการย้ายเข้า
หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานทะเบียนเทศบาลตาบลหมูสี
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข่ องงำนบริกำร:รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่นเทศบาลตาบลหมูสี
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มอื ประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการย้ายเข้า (ระเบียบฯ ข้อ 89)
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30450
โทร.044-300836
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูแ้ จ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีย่ า้ ยเข้า
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณา
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานักทะเบียนกลาง
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรือ่ ง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
1.
2.
3.
4.
5.

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรือ่ งคาขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบือ้ งต้น

10 นาที

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/
ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา

10 นาที

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมำยเหตุ

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 20 นาที
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ออกเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
1
0
ฉบับ
(เจ้าบ้านที่ประสงค์
ประชาชน
จะย้ายเข้า)
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
1
0
ฉบับ
(ของผูย้ า้ ยที่อยู่ ถ้า
2)
ประชาชน
มี)
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ สำหรับยืน่ เพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ออกเอกสำร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1) สาเนาทะเบียนบ้าน สานักทะเบียนอาเภอ/
1
1
ฉบับ
(ที่ประสงค์จะย้าย
ฉบับเจ้าบ้าน
สานักทะเบียนท้องถิ่น
เข้า)
ท.ร.14
2) ใบรับแจ้งการย้ายที่ สานักทะเบียนอาเภอ/
1
0
ฉบับ
(ที่ได้รบั มาจากการ
อยู่
สานักทะเบียนท้องถิ่น
ย้ายออก ซึง่ เจ้าบ้าน

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืน่ เพิ่มเติม

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ได้ลงชื่อยินยอมให้
ย้ายเข้า)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ –
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา
2) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30450
โทร.044-300836
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับแจ้ งกำรย้ำยออก
หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
17. ชื่ อกระบวนงำน:การรับแจ้งการย้ายออก
18. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานทะเบียนเทศบาลตาบลหมูสี
19. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
20. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง
21. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
22. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
23. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่นเทศบาลตาบลหมูสี
24. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
25. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
26. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการย้ายออก (ระเบียบฯ ข้อ 79) 02/06/2558 14:44
27. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
โทร.044-300836
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูแ้ จ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั ที่ยา้ ยออก
3. เงื่อนไข
(1) กรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรื อโดยอาพราง หรื อโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็ นจริ ง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง สอบสวนพยานบุคคล พยาน

แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็ จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณี ที่มีความซับซ้อนหรื อข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรื อการตรวจสอบเอกสารสาคัญ
ต้องดาเนินการหารื อมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารื อต้องส่ งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่ งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่ งให้สานักทะเบียนกลาง เพือ่
ตอบข้อหารื อดังกล่าวต่อไป
28. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่ วยงำนที่
บริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับเรื่ องคาขอ และ
10 นาที สานักทะเบียน
ตรวจสอบหลักฐานการยืน่
อาเภอ/สานัก
1)
ประกอบพิจารณาใน
ทะเบียนท้องถิ่น
เบื้องต้น
2) การพิจารณา
นายทะเบียนพิจารณา รับ
10 นาที สานักทะเบียน
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
อาเภอ/สานัก
การพิจารณา
ทะเบียนท้องถิ่น
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 20 นาที
29. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
30. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
1
0
ฉบับ (ผูแ้ จ้ง ในฐานะเจ้า
ประชาชน
บ้าน)
2) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
1
0
ฉบับ (กรณีได้รับ
มอบหมาย ต้องมี
ประชาชน
บัตรประจาตัว
ประชาชนผูม้ อบ
และหนังสื อ

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
มอบหมายจากเจ้า
บ้าน)

บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
1
1
ฉบับ (ของผูย้ า้ ยที่อยู่ ถ้า
ประชาชน
มี)
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่ รำยกำรเอกสำร
หมำยเหตุ
ยื่นเพิม่ เติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
1) สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
0
ฉบับ (ที่จะย้ายออก)
บ้านฉบับเจ้าบ้าน อาเภอ/สานัก
ท.ร.14
ทะเบียนท้องถิ่น
ใบรับแจ้งการย้าย สานักบริ หารการ
1
0
ฉบับ (กรณี แจ้งย้ายกับ
2) ที่อยู่ ท.ร.6 ตอน ทะเบียน
กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น)
หน้า
31. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ เสี ยค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ –
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรี ยน แจ้งผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสุ โขทัย
2) ช่องทางการร้องเรี ยน เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
โทร.044-300836
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
3)

ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับแจ้ งกำรย้ำยออกและย้ำยเข้ ำในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
32. ชื่ อกระบวนงำน:การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสานักทะเบียนเดียวกัน
33. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานทะเบียนเทศบาลตาบลหมูสี
34. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
35. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง
36. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ ำด้ วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
37. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
38. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่นเทศบาลตาบลหมูสี
39. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
40. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
41. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสานักทะเบียนเดียวกัน
(ระเบียบฯ ข้อ 84)
42. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
โทร.044-300836
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
43. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูแ้ จ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้งภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ยา้ ยเข้าอยูใ่ นบ้าน

3. เงื่อนไข
(1) กรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรื อโดยอาพราง หรื อ
โดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็ นจริ ง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง สอบสวนพยานบุคคล
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็ จ ภายใน 15 วัน
(2) กรณี ที่มีความซับซ้อนหรื อข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรื อการตรวจสอบเอกสาร
สาคัญ ต้องดาเนินการหารื อมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารื อต้อง
ส่ งให้สานักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่ งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่ งให้สานัก
ทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารื อดังกล่าวต่อไป
44. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่ วยงำนที่
บริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับเรื่ องคาขอ และ
10 นาที
สานักทะเบียน
ตรวจสอบหลักฐานการยืน่
อาเภอ/สานัก
ประกอบพิจารณาใน
ทะเบียนท้องถิ่น
เบื้องต้น
2) การพิจารณา
นายทะเบียนพิจารณา รับ
10 นาที
สานักทะเบียน
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
อาเภอ/สานัก
การพิจารณา
ทะเบียนท้องถิ่น
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 20 นาที
45. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
46. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ผูแ้ จ้ง)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

ที่
2)
3)

บัตรประจาตัว
ประชาชน
บัตรประจาตัว
ประชาชน

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
กรมการปกครอง
1
กรมการปกครอง

1

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยื่นเพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
1) สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
บ้านฉบับเจ้าบ้าน อาเภอ/สานัก
ท.ร.14
ทะเบียนท้องถิ่น
2) ใบรับแจ้งการย้าย สานักทะเบียน
1
ออกตามแบบ
อาเภอ/สานัก
ท.ร.6 ตอนหน้า ทะเบียนท้องถิ่น

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

0

ฉบับ

(เจ้าบ้านที่ยนิ ยอม
ให้ยา้ ยเข้า)
(ของผูย้ า้ ยที่อยูถ่ า้
มี)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

0

ฉบับ

0

ฉบับ

47. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ เสี ยค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 48. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรม จังหวัดนครราชสี มา
2) ช่องทางการร้องเรี ยน เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
โทร.044-300836
49. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่ มแี บบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
(ของบ้านที่ ยา้ ย
ออก และที่ยา้ ย
เข้า)
(กรณี แจ้งย้ายกับ
กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น)

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับแจ้ งกำรย้ำยออกจำกทะเบียนบ้ ำนกลำง
หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
50. ชื่ อกระบวนงำน:การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
51. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตาบลหมูสี
52. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
53. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง
54. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ ำด้ วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
55. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
56. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่นเทศบาลตาบลหมูสี
57. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 วัน
58. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
59. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง (ระเบียบฯ ข้อ 8)
60. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
โทร.044-300836
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
61. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.ผูแ้ จ้ง ได้แก่
(1) ผูข้ อย้าย ซึ่ งมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านกลางของสานักทะเบียน
(2) บิดาหรื อมารดาหรื อผูป้ กครอง (กรณี ผมู ้ ีชื่อในทะเบียนบ้านกลางเป็ นผูเ้ ยาว์)

(3) ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย (กรณี ผมู ้ ีชื่อในทะเบียนบ้านกลางมีเหตุจาเป็ นไม่สามารถแจ้งการย้ายออกได้
ด้วยตนเอง เนื่องจากเป็ นเป็ นคนพิการทางกายจนเดินไม่ได้ หรื อเป็ นผูเ้ จ็บป่ วยทุพลภาพ หรื อกรณี จาเป็ นอื่น)
2. เงื่อนไข
(1) กรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรื อโดยอาพราง หรื อ
โดยมีรายการข้อความผิดจาก วามเป็ นจริ ง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง สอบสวนพยานบุคคล
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็ จ ภายใน 60วัน
(2) กรณี ที่มีความซับซ้อนหรื อข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรื อการตรวจสอบเอกสาร
สาคัญ ต้องดาเนินการหารื อมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารื อต้อง
ส่ งให้สานักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่ งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่ งให้สานัก
ทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารื อดังกล่าวต่อไป
62. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่ วยงำนที่
บริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับเรื่ องคาขอ และ
10 นาที
สานักทะเบียน
ตรวจสอบหลักฐานการยืน่
อาเภอ/สานัก
ประกอบพิจารณาใน
ทะเบียนท้องถิ่น
เบื้องต้น
2) การพิจารณา
ตรวจสอบหลักฐาน พยาน
20 วัน
สานักทะเบียน
บุคคล และพยานแวดล้อม
อาเภอ/สานัก
พร้อมเสนอความเห็นให้
ทะเบียนท้องถิ่น
นายทะเบียนพิจารณา
3) การพิจารณา
นายทะเบียนพิจารณา รับ
10 วัน
สานักทะเบียน
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
อาเภอ/สานัก
การพิจารณา
ทะเบียนท้องถิ่น
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
63. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
64. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

ที่
1)
2)

บัตรประจาตัว
ประชาชน
บัตรประจาตัว
ประชาชน

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
กรมการปกครอง
1
กรมการปกครอง

1

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยื่นเพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
1
ประชาชนของผู ้
ได้รับมอบหมาย
2)

3)

บัตรประจาตัว
ของเจ้าบ้าน

กรมการปกครอง

1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

(ของผูแ้ จ้ง)

0

ฉบับ

(ของผูย้ า้ ยซึ่งมีชื่อ
อยูใ่ นทะเบียนบ้าน
กลาง)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

0

ฉบับ

0

ฉบับ

ทะเบียนบ้าน
สานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
ฉบับเจ้าบ้าน ท.ร. อาเภอ/สานัก
14
ทะเบียนท้องถิ่น
65. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ เสี ยค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 66. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรม จังหวัดนครราชสี มา
2) ช่องทางการร้องเรี ยน เทศบาลตาบลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา

หมำยเหตุ
(พร้อมหนังสื อ
มอบหมาย กรณี ที่
มีการมอบให้แจ้ง
แทน)
(ที่ยนิ ยอมให้ยา้ ย
เข้าทะเบียนบ้าน
ท.ร. 14)
(ที่จะแจ้งย้ายเข้า)

สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
โทร.044-300836
67. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่ มแี บบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับแจ้ งกำรเกิด กรณีเกิดในบ้ ำน และเกิดนอกบ้ ำน
หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
68. ชื่ อกระบวนงำน:การรับแจ้งการเกิด กรณี เกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
69. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานทะเบียน เทศบาลตาบลหมูสี
70. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
71. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง
72. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ ำด้ วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
73. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
74. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่นเทศบาลตาบลหมู
75. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
76. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
77. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการเกิด กรณี เกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน (ระเบียบ
ฯ ข้อ 52 และ ข้อ 54)
78. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดสุ โขทัย
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
โทร.044-300836
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
79. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูแ้ จ้งได้แก่
(1) กรณี เกิดในบ้าน บิดา หรื อมารดา หรื อเจ้าบ้านที่เด็กเกิด หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากบิดา มารดา

หรื อเจ้าบ้าน
(2) กรณี เกิดนอกบ้าน บิดา หรื อมารดา หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากบิดา หรื อมารดา
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่เด็กเกิด
3. เงื่อนไข
(1)การพิจารณาการได้สัญชาติของบุตร กรณี ที่มารดาเป็ นคนต่างด้าว และบิดาเป็ นคนไทย ต้อง
ดาเนินการสอบสวนพยานบุคคล เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ งว่าบิดาเป็ นบุคคลสัญชาติไทย ใช้เวลา 1 วัน
(2) กรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรื อโดยอาพราง หรื อ
โดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็ นจริ ง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง สอบสวนพยานบุคคล
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็ จ ภายใน 7 วัน
(3) กรณี ที่มีความซับซ้อนหรื อข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรื อการตรวจสอบเอกสาร
สาคัญ ต้องดาเนินการหารื อมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารื อต้อง
ส่ งให้สานักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่ งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่ งให้สานัก
ทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารื อดังกล่าวต่อไป
80. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่ วยงำนที่
บริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับเรื่ องคาขอ และ
10 นาที
สานักทะเบียน
ตรวจสอบหลักฐานการยืน่
อาเภอ/สานัก
ประกอบพิจารณาใน
ทะเบียนท้องถิ่น
เบื้องต้น
2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

10 นาที

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 20 นาที
81. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
82. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
1)

บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
1
ของผูแ้ จ้ง และ
บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
บิดา มรดา
(ถ้ามี)
2) สาเนาทะเบียน
สานักทะเบียน
1
บ้าน หรื อสาเนา
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนประวัติ
ทะเบียนท้องถิ่น
ของบิดา มารดา
(ถ้ามี)
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยื่นเพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
1) สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
บ้านฉบับเจ้าบ้าน อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
2) หนังสื อรับรอง
1
การเกิด ตามแบบ
ท.ร. 1/1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

0

ฉบับ

(ที่จะขอเพิ่มชื่ อ
เด็กที่เกิด)

0

ฉบับ

(ที่ออกให้โดย
โรงพยาบาลที่เด็ก
เกิด เป็ นกรณี เด็กที่
เกิดใน
สถานพยาบาล)

หมำยเหตุ

ที่
3)

4)

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ใบรับแจ้งการเกิด
1
ตามแบบ ท.ร. 1
ตอนหน้า
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

หนังสื อ
มอบหมาย (ถ้ามี)

-

1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

0

ฉบับ

(กรณี แจ้งเกิดกับ
กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
และเด็กเกิดใน
บ้าน)
(กรณี มอบให้
บุคคลอื่นเป็ นผู ้
แจ้ง)

83. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ เสี ยค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 84. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรม จังหวัดนครราชสี มา
2) ช่องทางการร้องเรี ยน เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
โทร.044-300836
85. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับแจ้ งกำรตำยเกินกำหนด
หน่ วยงำนทีร่ ับผิดชอบ: เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
ชื่ อกระบวนงำน:การรับแจ้งการตายเกินกาหนด
หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานทะเบียนเทศบาลตาบลหมูสี
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง
กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กีย่ วข้ อง:
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ ำด้ วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551
91. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
92. พื้นทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่นเทศบาลตาบลหมูสี
93. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 วัน
94. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
95. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการตายเกินกาหนด (ระเบียนฯ ข้อ 70)
96. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
โทร.044-300836
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
97. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูแ้ จ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านของบ้านที่มีการตาย บุคคลที่ไปกับผูต้ ายขณะตาย ผูพ้ บศพ หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายหลัง 24 ชัว่ โมง นับตั้งแต่เวลาตาย หรื อเวลาพบศพ
3. เงื่อนไข
(1) กรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรื อโดยอาพราง หรื อโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริ ง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้
แล้วเสร็ จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณี ที่มีความซับซ้อนหรื อข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรื อการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารื อมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารื อต้องส่งให้สานักทะเบียนกลาง
86.
87.
88.
89.
90.

ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารื อดังกล่าวต่อไป

98. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การพิจารณา

3)

การพิจารณา

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักบริ หารการ
ทะเบียน

หมำยเหตุ

20 วัน

สานักบริ หารการ
ทะเบียน

-

10 วัน

สานักบริ หารการ
ทะเบียน

-

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

เจ้าหน้าที่รับเรื่ องคาขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยืน่
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
การตรวจสอบหลักฐาน
สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และรวบรวมหลักฐาน
พร้อมความเห็นให้ นายทะเบียน
พิจารณา
นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/
ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา

10 นาที

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
99. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
100. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
หน่ วยงำนภำครัฐผู้
รำยกำรเอกสำร
จำนวนเอกสำร
จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัว
สานักบริ หารการ
1
0
ประชาชน
ทะเบียน
2) บัตรประจาตัว
สานักบริ หารการ
1
0
ประชาชน
ทะเบียน
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ
ฉบับ

-

หมำยเหตุ
(ผูแ้ จ้ง)
(ของผูต้ าย ถ้ามี)

ที่
1)
2)

3)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิม่ เติม
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้าน ท.ร.14
หนังสื อรับรองการ
ตาย ตามแบบ ท.ร.
4/1 ที่ออกโดย
สถานพยาบาล
ผลตรวจสาร
พันธุกรรม (DNA)

หน่ วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร
สานักบริ หารการ
ทะเบียน
สานักบริ หารการ
ทะเบียน

สานักบริ หารการ
ทะเบียน

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

1

0

ฉบับ

(กรณี ที่คนตายเข้ารับ
การรักษาก่อนตาย)

1

0

ฉบับ

(ที่สามารถบ่งบอกตัว
บุคคลของผูต้ าย)

101. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 102. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรม จังหวัดนครราชสี มา
2) ช่องทางการร้องเรี ยน เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
โทร.044-300836
103. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมำยเหตุ
(ที่ผตู ้ ายมีชื่ออยู)่

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอเลขทีบ่ ้ ำน
หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
104. ชื่ อกระบวนงำน:การขอเลขที่บา้ น
105. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานทะเบียนเทศบาลตาบลหมูสี
106. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
107. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง
108. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ ำด้ วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
109. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
110. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่นเทศบาลตาบลหมูสี
111. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
112. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
113. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอเลขที่บา้ น (ระเบียบฯ ข้อ 32) 02/06/2558 14:15
114. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
โทร.044-300836
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
115. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูแ้ จ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่สร้างบ้านเสร็ จ
3. เงื่อนไข

(1) กรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรื อโดยอาพราง หรื อ
โดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็ นจริ ง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง สอบสวนพยานบุคคล
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็ จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณี ที่มีความซับซ้อนหรื อข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรื อการตรวจสอบเอกสาร
สาคัญ ต้องดาเนินการหารื อมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารื อต้อง
ส่ งให้สานักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่ งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่ งให้สานัก
ทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารื อดังกล่าวต่อไป
116. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่ วยงำนที่
บริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับเรื่ องคาขอ และ
10 นาที
สานักทะเบียน
ตรวจสอบหลักฐานการยืน่
อาเภอ/สานัก
ประกอบพิจารณาใน
ทะเบียนท้องถิ่น
เบื้องต้น
2) การพิจารณา
นายทะเบียนพิจารณา รับ
10 นาที
สานักทะเบียน
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
อาเภอ/สานัก
การพิจารณา
ทะเบียนท้องถิ่น
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 20 นาที
117. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
118. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
1
0
ฉบับ
(ของผูแ้ จ้ง)
ประชาชน
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

1)

ใบรับแจ้ง
เกี่ยวกับบ้าน
(ท.ร. 9)
เอกสารการเป็ น
เจ้าของ
กรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
เอกสารการขอ
อนุญาตก่อสร้าง
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
อาคาร

2)

3)

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
สานักทะเบียน
1
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
กรมที่ดิน
0

-

119.

1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(ถ้ามี)

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ เสี ยค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ 120. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรม จังหวัดนครราชสี มา
2) ช่องทางการร้องเรี ยน เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
โทร.044-300836
121. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอเลขทีบ่ ้ ำน กรณีทะเบียนบ้ ำนชั่วครำว
หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
122. ชื่ อกระบวนงำน:การขอเลขที่บา้ น กรณี ทะเบียนบ้านชัว่ คราว
123. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานทะเบียนเทศบาลตาบลหมูสี
124. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
125. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง
126. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ ำด้ วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
127. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
128. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่นเทศบาลตาบลหมูสี
129. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
130. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
131. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอเลขที่บา้ น กรณี ทะเบียนบ้านชัว่ คราว 02/06/2558
14:17
132. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
โทร.044-300836
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
133. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูแ้ จ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่สร้างบ้านเสร็ จ

3. เงื่อนไข
(1) กรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรื อโดยอาพราง หรื อ
โดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็ นจริ ง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง สอบสวนพยานบุคคล
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็ จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณี ที่มีความซับซ้อนหรื อข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรื อการตรวจสอบเอกสาร
สาคัญ ต้องดาเนินการหารื อมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารื อต้อง
ส่ งให้สานักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่ งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่ งให้สานัก
ทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารื อดังกล่าวต่อไป
134. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่ วยงำนที่
บริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับเรื่ องคาขอ และ
10 นาที
สานักทะเบียน
ตรวจสอบหลักฐานการยืน่
อาเภอ/สานัก
ประกอบพิจารณาใน
ทะเบียนท้องถิ่น
เบื้องต้น
2) การพิจารณา
นายทะเบียนพิจารณา รับ
10 นาที
สานักทะเบียน
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
อาเภอ/สานัก
การพิจารณา
ทะเบียนท้องถิ่น
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 20 นาที
135. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
136. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
1)

บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
ประชาชน
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม

1

0

ฉบับ

(ผูแ้ จ้ง)

ที่
1)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
สานักทะเบียน
1
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
กรมที่ดิน
0

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

ใบรับแจ้ง
0
ฉบับ
เกี่ยวกับบ้าน
(ท.ร. 9)
2) เอกสารการเป็ น
1
ฉบับ
เจ้าของ
กรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
3) เอกสารการขอ
1
0
ฉบับ
อนุญาตก่อสร้าง
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
อาคาร
137. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ เสี ยค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ –
138. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรม จังหวัดนครราชสี มา
2) ช่องทางการร้องเรี ยน เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
139. โทร.044-300836
140. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมำยเหตุ
-

(ถ้ามี)

(ถ้ามี)

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรแจ้ งขอทำหน้ ำทีเ่ ป็ นเจ้ ำบ้ ำน
หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
141. ชื่ อกระบวนงำน:การแจ้งขอทาหน้าที่เป็ นเจ้าบ้าน
142. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักบริ หารการทะเบียน
143. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
144. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง
145. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ ำด้ วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
146. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
147. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่นเทศบาลตาบลหมูสี
148. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
149. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
150. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งขอทาหน้าที่เป็ นเจ้าบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ 6)
27/05/2558 14:19
151. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
โทร.044-300836
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
152. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต

1. ผูร้ ้อง ได้แก่ผมู ้ ีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ซึ่ งรายการในช่องสถานะภาพมิได้ระบุวา่ เป็ นเจ้าบ้าน แต่มี
ความประสงค์จะ ทาหน้าที่เป็ นเจ้าบ้าน
2. เงื่อนไข
(1) กรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรื อโดยอาพราง หรื อ
โดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็ นจริ ง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง สอบสวนพยานบุคคล
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็ จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณี ที่มีความซับซ้อนหรื อข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรื อการตรวจสอบเอกสาร
สาคัญ ต้องดาเนินการหารื อมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารื อต้อง
ส่ งให้สานักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่ งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่ งให้สานัก
ทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารื อดังกล่าวต่อไป
153.
ที่
1)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่รับเรื่ องคาขอ และ
10 นาที
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การยืน่ ประกอบการ
พิจารณาในเบื้องต้น
2) การพิจารณา
นายทะเบียน พิจารณารับ
10 นาที
สานักทะเบียน
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
อาเภอ/สานัก
การพิจารณา
ทะเบียนท้องถิ่น
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 20 นาที
154. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
155. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ

หมำยเหตุ

-

-

ที่
1)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
บัตรประจาตัว
ประชาชน

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
กรมการปกครอง
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

(ของผูร้ ้อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่ รำยกำรเอกสำร
หมำยเหตุ
ยื่นเพิม่ เติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
1) สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
(ที่ผรู ้ ้องประสงค์
บ้านฉบับเจ้าบ้าน อาเภอ/สานัก
จะขอลงรายการ
ท.ร. 14
ทะเบียนท้องถิ่น
เป็ นเจ้าบ้าน)
156. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ เสี ยค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
157. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรม จังหวัดนครราชสี มา
2) ช่องทางการร้องเรี ยน เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
โทร.044-300836
158. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ มตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

้
คู่มือสำหรับประชำชน: กำรแจ้ งรื้อถอนบ้ ำน หรื อบ้ ำนถูกทำลำย
หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
159. ชื่ อกระบวนงำน:การแจ้งรื้้ อถอนบ้าน หรื อบ้านถูกทาลาย
160. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานทะเบียนเทศบาลตาบลหมูสี
161. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
162. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง
163. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ ำด้ วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
164. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
165. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่นเทศบาลตาบลหมูสี
166. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
167. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
168. ชื่ ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งรื้้ อถอนบ้าน หรื อบ้านถูกทาลาย (ระเบียบ ข้อ 34
และ ข้อ 35) 02/06/2558 14:18
169. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
โทร.044-300836
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
170. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูร้ ้อง คือ ผูท้ ี่มีความประสงค์จะแจ้งการรื้ นบ้าน หรื อแจ้งบ้านถูกทาลาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มีการรื้ อถอน หรื อบ้านถูกทาลาย

3. เงื่อนไข
(1) กรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรื อโดยอาพราง หรื อ
โดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็ นจริ ง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง สอบสวนพยานบุคคล
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็ จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณี ที่มีความซับซ้อนหรื อข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรื อการตรวจสอบเอกสาร
สาคัญ ต้องดาเนินการหารื อมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารื อต้อง
ส่ งให้สานักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่ งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่ งให้สานัก
ทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารื อดังกล่าวต่อไป
171. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่ วยงำนที่
บริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับเรื่ องคาขอ และ
10 นาที
สานักทะเบียน
ตรวจสอบหลักฐานการยืน่
อาเภอ/สานัก
ประกอบพิจารณาใน
ทะเบียนท้องถิ่น
เบื้องต้น
2) การพิจารณา
นายทะเบียนพิจารณา รับ
10 นาที
สานักทะเบียน
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
อาเภอ/สานัก
การพิจารณา
ทะเบียนท้องถิ่น
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 20 นาที
172. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
173. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
1)

บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
ประชาชน
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม

1

0

ฉบับ

-

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
1) สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
บ้านฉบับเจ้าบ้าน อาเภอ/สานัก
ท.ร. 14
ทะเบียนท้องถิ่น
174. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ เสี ยค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 175. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรม จังหวัดนครราชสี มา
2) ช่องทางการร้องเรี ยน เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
โทร.044-300836
176. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

หมำยเหตุ
-

