คูม
่ อ
ื สาหร ับประชาชน : การร ับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ :เทศบาลตาบลเวียงเทิงอาเภอเทิงจังหวัดเชียงรายกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.ผู ้แจ ้งได ้แก่
ื่ อยูใ่ นทะเบียนบ ้านกลางของสานั กทะเบียน
(1)ผู ้ขอย ้ายซึง่ มีชอ
ื่ ในทะเบียนบ ้านกลางเป็ นผู ้เยาว์)
(2)บิดาหรือมารดาหรือผู ้ปกครอง (กรณีผู ้มีชอ
ื่ ในทะเบียนบ ้านกลางมีเหตุจาเป็ นไม่สามารถแจ ้งการย ้ายออกได ้ด ้วยตนเองเนื่องจากเป็ นเป็ น
(3)ผู ้ทีไ่ ด ้รับมอบหมาย (กรณีผู ้มีชอ
คนพิการทางกายจนเดินไม่ได ้หรือเป็ นผู ้เจ็บป่ วยทุพลภาพหรือกรณีจาเป็ นอืน
่ )
2. เงือ
่ นไข
(1) กรณีมเี หตุอน
ั ควรสงสัยว่าการแจ ้งเป็ นไปโดยมิชอบด ้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาพรางหรือโดยมีรายการข ้อความผิดจาก
ความเป็ นจริงให ้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข ้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล ้อมและพิจารณาให ้แล ้วเสร็ จ
ภายใน 60วัน
(2) กรณีทม
ี่ ค
ี วามซับซ ้อนหรือข ้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัตข
ิ ้อกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญต ้องดาเนินการหารือ
มายังสานักทะเบียนกลางให ้ดาเนินการให ้แล ้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี้การหารือต ้องส่งให ้สานักทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับ
แต่วน
ั ทีร่ ับเรือ
่ ง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัดเพือ
่ ส่งให ้สานักทะเบียนกลางเพือ
่ ตอบข ้อหารือดังกล่าวต่อไป
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ่ ห้บริการ
ื่ ในทะเบียนบ ้านกลาง))
(หมายเหตุ: (แห่งท ้องทีท
่ ผ
ี่ ู ้ขอย ้ายมีชอ
สานั กทะเบียนท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลเวียงเทิงตัง้ อยู่ทวี่ า่ การ
อาเภอเทิงถนนพิศาลตาบลเวียงอาเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
57160 โทร. 0537-9588-3/ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :30 วัน
ลาด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั้
การตรวจสอบเอกสาร
เจ ้าหน ้าทีร่ ับเรือ
่ งคาขอและตรวจสอบหลักฐานการยืน
่ ประกอบ
พิจารณาในเบือ
้ งต ้น
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
ตรวจสอบหลักฐานพยานบุคคลและพยานแวดล ้อมพร ้อมเสนอ
ความเห็นให ้นายทะเบียนพิจารณา
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
นายทะเบียนพิจารณารับแจ ้ง/ไม่รับแจ ้งและแจ ้งผลการพิจารณา
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ลาด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)

ระยะเวลา
10 นาที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
อาเภอเทิงจังหวัด
เชียงราย

20 วัน

เทศบาลตาบลเวียงเทิง
อาเภอเทิงจังหวัด
เชียงราย

10 วัน

เทศบาลตาบลเวียงเทิง
อาเภอเทิงจังหวัด
เชียงราย

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

ลาด ับ
1)

2)

3)

4)

5)

่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
บ ัตรประจาต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ของผู ้แจ ้ง)
บ ัตรประจาต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
ื่ อยูใ่ นทะเบียนบ ้านกลาง)
หมายเหตุ(ของผ ูู้ย ้ายซึง่ มีชอ
บ ัตรประจาต ัวประชาชนของผูไ้ ด้ร ับมอบหมาย
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(พร ้อมหนังสือมอบหมายกรณีทม
ี่ ก
ี ารมอบให ้แจ ้งแทน)
บ ัตรประจาต ัวของเจ้าบ้าน
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ทีย
่ น
ิ ยอมให ้ย ้ายเข ้าทะเบียนบ ้านท.ร. 14)
ทะเบียนบ้านฉบ ับเจ้าบ้านท.ร. 14
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ทีจ
่ ะแจ ้งย ้ายเข ้า)

ค่าธรรมเนียม
ลาด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

สานั กทะเบียนอาเภอ/สานั กทะเบียน
ท ้องถิน
่

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลตาบลเวียงเทิง 3 หมู่ 15 ถนนพิศาลตาบลเวียงอาเภอเทิงจังหวัดเชียงราย 57160
โทร.0537-9532-1 (WWW.wiangthoeng.go.th)
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศูนย์ดารงธรรมอาเภอโทร. 1567
(หมายเหตุ: -)
3)
สานั กบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาลูกกาคลอง 9 อ.ลาลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th
(หมายเหตุ: -)
4)
ศูนย์บริการประชาชนสานั กปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลาด ับ

่ แบบฟอร์ม
ชือ

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ อ
ื การกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสาหร ับเจ้าหน้าที่

่ กระบวนงาน:(ใส่ชอ
ื่ กระบวนงาน)
ชือ
่ หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department, Ministry)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:(ชือ
่
ื
ประเภทของงานบริการ:(ใส่ชอประเภทงานบริการ)
ื่ ประเภทงานบริการ)
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: (ใส่ชอ
ื่ ก.ม.ทีใ่ ห ้อานาจการอนุญาต)
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง :(ใส่ชอ
ระด ับผลกระทบ:(ใส่ระดับผลกระทบ)
้ ทีใ่ ห้บริการ:(ใส่พน
พืน
ื้ ทีใ่ ห ้บริการ)
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา :(ใส่กฎหมายทีก
่ าหนดระยะเวลา)
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : (ใส่ระยะเวลาตามทีก
่ ฎหมายกาหนด)
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จานวนเฉลีย
่ ต่อเดือน
จานวนคาขอทีม
่ ากทีส
่ ด
ุ
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ
่ อ้างอิงของคูม
ชือ
่ อ
ื ประชาชน:
เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเ่ ผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

