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คูมือสําหรับประชาชน  :  การรับแจงการยายเขา 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  :  เทศบาลตําบลปาติ้ว  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร 

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน  :  การรับแจงการยายเขา 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :  เทศบาลตําบลปาติว้  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร 

3.  ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการทีเ่บ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  

4.  หมวดหมูของงานบริการ  :  รับแจง  

5.  กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ  : 

 1)  ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเตมิถึงฉบบัที่ 5 

พ.ศ. 2551 

6.  ระดับผลกระทบ  :  บริการทีม่ีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7.  พื้นที่ใหบริการ  :   สวนภูมิภาค, ทองถิ่น 

8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา 

-  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาท ี

9.  ขอมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด   0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด   0  

10.  ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 17/07/2015 20:58  การรับแจงการยายเขาเทศบาลตําบล 

ปาติ้ว  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร 

11.  ชองทางการใหบริการ  

 1)   สถานที่ใหบริการ 

สํานักทะเบียนอําเภอปาติ้ว  /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ  

เปดใหบรกิารวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (แหงทองทีท่ี่บานหลังที่ยายเขาตั้งอยู) 
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12.  หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูแจงไดแกเจาบานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

2. ระยะเวลาการแจงภายใน๑๕วันนับแตวันที่ยายเขา 

3. เงื่อนไข 

(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมี

รายการขอความผิดจากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจรงิสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอม

และพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน 

(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสาร

สําคัญตองดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงให

สํานักทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อ

ตอบขอหารือดังกลาวตอไป 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ  
หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

เจาหนาที่รบัเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพจิารณาใน

เบื้องตน 

 

5 นาท ี สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถิ่น 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับ

แจง/ไมรับแจงและแจงผล

การพิจารณา 

 

 

10 นาท ี สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถิ่น 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม  10 นาท ี

14.  งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัวประชาชน กรมการ

ปกครอง 

1 0 ฉบับ (เจาบานทีป่ระสงค

จะยายเขา) 

2) บัตรประจําตัวประชาชน กรมการ

ปกครอง 

1 0 ฉบับ (ของผูยายที่อยูถาม)ี 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) สําเนาทะเบียนบานฉบบัเจา

บาน ท.ร.14 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียน

ทองถิ่น 

1 1 ฉบับ (ที่ประสงคจะยาย

เขา) 

2) ใบรับแจงการยายที่อยู สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียน

ทองถิ่น 

1 0 ฉบับ (ที่ไดรับมาจากการ

ยายออกซึ่งเจาบาน

ไดลงชื่อยินยอมให

ยายเขา) 

16.  คาธรรมเนียม 

 - 

17.  ชองทางการรองเรียน 

1)  ศูนยดํารงธรรมกระทรวง ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมอําเภอ โทร. 1567 

2)  สํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี  โทร 1548 หรือ 

www.bora.dopa.go.th 

 

18.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

 - 
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19.  หมายเหต ุ

- 

 

วันที่พิมพ 17/07/2558 

สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการ

จัดทํา / แกไข (User) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลปาติ้ว  อําเภอปา

ติ้วจังหวัดยโสธร  สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 

 


