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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรรับแจ้ งกำรย้ ำยกลับเข้ ำที่เดิม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสมุทรสงครามอาเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้ งการย้ ายกลับเข้ าที่เดิม
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลเมืองสมุทรสงครามอาเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสำนักทะเบี ยนกลำงว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติ มถึงฉบับที ่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับแจ้ งการย้ ายกลับเข้ าที่เดิมเทศบาลเมืองสมุทรสงครามนภวรรณสาเนาคูม่ ือ
ประชาชน 26/08/2015 16:19
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการเทศบำลเมื องสมุทรสงครำม 541/1 ถ.สมุทรสงครำม-บำงแพต.แม่กลองอ.เมื องฯจ.
สมุทรสงครำมโทรศัพท์ /โทรสำร 034 711703,720803 ต่อ 128-129 // http:www.smsk-city.go.th/ติ ดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
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ผู้แจ้ งได้ แก่เจ้ าบ้ านหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากเจ้ าบ้ าน

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ องคาขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบื ้องต้ น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจ้ ง/ไม่รับแจ้ งและแจ้ งผล
การพิจารณา

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

10 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม
อาเภอเมือง
สมุทรสงคราม
จังหวัด
สมุทรสงคราม
เทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม
อาเภอเมือง
สมุทรสงคราม
จังหวัด
สมุทรสงคราม

หมำยเหตุ

-

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 20 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 1
1)
ประชำชน
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 1
2)
ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

(เจ้ ำบ้ ำนหลังเดิม)

0

ฉบับ

(ผู้ที่ได้ รับ
มอบหมำยพร้ อม
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ด้ วยหนังสือ
มอบหมำยกรณี
ได้ รับมอบหมำย
ให้ แจ้ งแทน)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
ประชำชน
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนฉบับเจ้ ำบ้ ำ
นท.ร.14
ใบรับแจ้ งกำร
ย้ ำยที่อยู่

กรมกำรปกครอง

1

0

ฉบับ

สำนักบริ หำรกำร
ทะเบียน

1

0

ฉบับ

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ของผ้ ููย้ ำยที่อยู่
ถ้ ำมี)
(ที่ผ้ ยู ้ ำยมีชื่อครัง้
สุดท้ ำยก่อนกำร
ย้ ำยออก)
(ที่ได้ รับมำจำกใบ
แจ้ งกำรย้ ำยออก)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 541/1 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพต.แม่กลองอ.เมืองฯจ.
สมุทรสงครามโทรศัพท์/โทรสาร 034 711703,720803 ต่อ 128-129 // http:www.smsk-city.go.th
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาลูกกาคลอง 9 อ.ลาลูกกาจ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรื อ www.bora.dopa.go.th
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3)

หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

28/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นภวรรณ เปลี่ยนดวง
สมชาย ตันประเสริฐ
นพัฒน์ ธนาภรณ์วิริยะกุล

