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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการยายกลับเขาที่เดิม
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
สํานักงานเทศบาลนครนนนทบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับแจงการยายกลับเขาที่เดิม
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ: รับแจง
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ ีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา 0 นาที
ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูม ือประชาชน] การรับแจงการยายกลับเขาที่เดิม (ระเบียบฯ ขอ 83)
02/06/2558 14:51
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานทีใ่ หบริการ 1,3 สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอรโทรติดตอ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
07:00 - 17:00 น. (ไมมีมีพกั เทีย่ ง)
และเปดใหบริการในวันเสาร ตั้งแตเวลา 08:30 - 12:00 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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ผูแจง ไดแก เจาบานหรือผูท ี่ไดรับมอบหมายจากเจาบาน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรือ่ งคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบื้องตน

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจง/ไมรับแจง และแจงผล
การพิจารณา

1)

2)

10 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิน่

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิน่

หมายเหตุ

-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

2)

Ã Ú¾ÌÄÌÙ ±öÛ¾ÚÐ
ÄÌÙ ³Û ³Â
Ã Ú¾ÌÄÌÙ ±öÛ¾ÚÐ
ÄÌÙ ³Û ³Â

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ªÌÊªÛ ÌÄªÌÖ °

1

0

²Ã ÚÃ

(é ±“ÛÃ “ÛÂÔ ÎÚ°é ½ßÊ)

ªÌÊªÛ ÌÄªÌÖ °

1

0

²Ã ÚÃ

(Åä“Àñíà ½“ÌÚÃ
ÊÖ Ã Ô ÊÛ Ë Ç Ì“Ö Ê
½“ÐËÔ ÂÚ°ÓâÖ
ÊÖ Ã Ô ÊÛ Ë ªÌ¼ à
í ½“ÌÚÃ ÊÖ Ã Ô ÊÛ Ë
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ì Ô “ê ±“°ê ÀÂ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่
1)
2)

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
Ã Ú¾ÌÄÌÙ ±öÛ¾ÚÐ
ÄÌÙ ³Û ³Â
ÓöÛé ÂÛ ÀÙ é Ã Ëà Â
Ã “ÛÂ²Ã ÚÃ é ±“Û
Ã “ÛÂ À.Ì.14
ì Ã ÌÚÃ ê ±“°ªÛ Ì
Ë“ÛËÀàñÖËä’

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

ªÌÊªÛ ÌÄªÌÖ °

1

0

²Ã ÚÃ

ÓöÛÂÚªÃ ÌßÔÛ ÌªÛ Ì
ÀÙ é Ã Ëà Â

1

0

²Ã ÚÃ

ÓöÛÂÚªÀÙ é Ã Ëà Â
Ö öÛé ÉÖ /ÓöÛÂÚª
ÀÙ é Ã Ëà ÂÀ“Ö °¿ßÂñ

1

0

²Ã ÚÃ

หมายเหตุ
(«Ö °Å“‚Ë“ÛËÀàñÖËä’
¿“ÛÊà)
(ÀàñÅä“Ë“ÛËÊà³ñâÖ ÌÚò°
Óã½À“ÛËª’Ö ÂªÛ Ì
Ë“ÛËÖ Ö ª)
(Ààñí½“ÌÚÃ ÊÛ ±Û ªì Ã
ê ±“°ªÛ ÌË“ÛËÖ Ö ª)

16. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน 1,3 สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอรโทรติดตอ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
07:00 - 17:00 น. (ไมมีมพี กั เทีย่ ง)
และเปดใหบริการในวันเสาร ตั้งแตเวลา 08:30 - 12:00 น.
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน เว็บไซต : www.nakornnont.go.th
หมายเหตุ -
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
เทศบาลนครนนทบุรี
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ

