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คูมอืสาํหรบัประชาชน: การขอเลขทีบ่าน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:  องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเลขที่บาน 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:รับแจง  

5. กฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 

พ.ศ. 2551 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พืน้ทีใ่หบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบงัคบั/ขอตกลงที่กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 0นาที 

9. ขอมลูสถิต ิ

 จาํนวนเฉลีย่ตอเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทีม่ากทีส่ดุ 0  

 จาํนวนคาํขอทีน่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออางองิของคูมอืประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอเลขที่บาน (ระเบียบฯ ขอ 32) 02/06/2558 14:15  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานทีใ่หบริการสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ิน (ที่บานนั้นต้ังอยู)/ติดตอดวยตนเอง ณ 

หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหต ุ- 

 

12. หลักเกณฑ วธิกีาร เงือ่นไข(ถาม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1. ผูแจง ไดแก เจาบาน หรือผูไดรับมอบหมาย 

2. ระยะเวลาการแจง ภายใน 15 วัน นับแตวันที่สรางบานเสร็จ 

3. เงื่อนไข 
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(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ

ขอความผิดจากความเปนจริง ใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดลอม 

และพิจารณาใหแลวเสร็จ ภายใน 7 วัน 

(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ขอกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ตอง

ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือตองสงใหสํานัก

ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลาง เพื่อ

ตอบขอหารือดังกลาวตอไป 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอ และ

ตรวจสอบหลักฐานการย่ืน

ประกอบพิจารณาใน

เบ้ืองตน 
 

10 นาที สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา รับ

แจง/ไมรับแจง และแจงผล

การพิจารณา 
 

10 นาที สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

- 

ระยะเวลาดาํเนนิการรวม 20 นาที 

 

14. งานบรกิารนีผ้านการดาํเนนิการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คําขอ 

15.1) เอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนวยงานภาครฐั 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยนัตวัตน 

หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร 
จาํนวนเอกสาร 

ฉบบัจรงิ 
จาํนวนเอกสาร 

สาํเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผแจง) 
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15.2) เอกสารอืน่ ๆ สาํหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิม่เตมิ 

หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

ใบรับแจง

เก่ียวกับบาน 

(ท.ร. 9) 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

2) 

เอกสารการเปน

เจาของ

กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

กรมที่ดิน 0 1 ฉบับ (ถามี) 

3) 

เอกสารการขอ

อนุญาตกอสราง

ตามกฎหมายวา

ดวยการควบคุม

อาคาร 

- 1 0 ฉบับ (ถามี) 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) ไมเสยีคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหต ุ- 

 

 

17. ชองทางการรองเรยีน 

1) ชองทางการรองเรยีนศูนยดํารงธรรมกระทรวง ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมอําเภอ  โทร. 1567 

หมายเหต-ุ 

2) ชองทางการรองเรยีนองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ตําบลลําคอหงษ อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครรราชสีมา  

หรือ www.lamkhohong.go.th 

หมายเหต-ุ 

3) ชองทางการรองเรยีนรองเรียนตอองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  หมายเหต(ุ0-4475-6380) 

หมายเหต(ุองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  หมายเหต(ุ0-4475-6380) ) 
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

19. หมายเหต ุ

- 

วันทีพ่มิพ 17/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทาํโดย นางสาวฐิตาภา  วงคอินตา 

อนมุตัิโดย นายชิตณรงค  ขอเหน่ียวกลาง 

เผยแพรโดย Lamkhohong.go.th 

 

 

 

 
 


