คูมือสําหรับประชาชน : การขอเลขที่บาน
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองลําปางจังหวัดลําปางกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่๕พ.ศ. ๒๕๕๑)
ตอนที่๕
การแจงเกี่ยวกับบาน
ขอ๓๒บานปลูกสรางใหมหรือปลูกสรางนานแลวแตยังไมมบ
ี านเลขที่เมื่อเจาบานแจงขอมีบานเลขที่
ตอนายทะเบียนใหนายทะเบียนถือปฏิบัตด
ิ ังนี้
กรณีแจงตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นใหดาํ เนินการดังนี้
(๑) รับแจงตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ๑๓๔ (๑๖)
(๒) ตรวจสอบหลักฐานของผูแ
 จง
(๓) ตรวจสอบสภาพความเปนบาน
(๔) กําหนดบานเลขที่
(๕) กําหนดเลขรหัสประจําบานตามแบบพิมพที่กําหนดขอใน๑๓๔ (๒๕)
ู จงเปนหลักฐาน
(๖) จัดทําทะเบียนบานสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานและมอบใหผแ
(๗) รายงานการกําหนดเลขรหัสประจําบานตามระเบียบที่กําหนดในขอ๑๓๒ (๘)
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
งานทะเบียนราษฎรสํานักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองเขลางคนคร
โทรศัพท 0 54 225 053 หรือ 0 54 225 967 ตอ 116
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
่ างราชการกําหนด) ตัง้ แตเวลา
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :7 วัน
ลําดับ
1)

2)
3)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ประชาชนยื่นคําขอตอเจาหนาที/่ เรียกหลักฐาน/ตรวจสอบ
หลักฐาน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
ออกตรวจบาน
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
กําหนดเลขหมายประจําบาน/พิมพทะเบียนบานมอบทะเบียน
บานใหประชาชน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
7 นาที

สวนที่รบ
ั ผิดชอบ
สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถิ่น

7 วัน

สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถิ่น

8 นาที

สํานักทะเบียนอําเภอ/
สํานักทะเบียนทองถิ่น

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
ใบคํารองขอเลขหมายเลขประจําบาน (ท.ร. 900)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ2)
ใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ3)
คําขอเลขหมายประจําบาน (ที่ไดรับการอนุมัติใหออกเลขบานได)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ4)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ผูมาแจง)
5)
หนังสือมอบอํานาจ
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ((ถามี) )
6)
สําเนาโฉนดทีด
่ ิน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ7)
ภาพถายบาน
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ8)
แผนที่โดยสังเขป
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ9)
หลักฐานอื่นๆหลักฐานจากหนวยงานตนสังกัด
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ( (ถามี) กรณีเอกชนเชนบรษัทหางหุนสวนจํากัดสวนราชการ
สถานบันการศึกษาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนตน )
คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
ไมเสียคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียน
ทองถิ่น
สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียน
ทองถิ่น
กรมทีด
่ ิน

-

-

-

-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
เทศบาลเมืองเขลางคนคร http://www.kelangnakorn.go.th/slider/index.php หรือทางโทรศัพทโทร 0 5422
3701 หรืองานทะเบียนราษฎร 0 5422 5967 ตอ 116

ลําดับ
2)

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
(หมายเหตุ: -)
ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูม
 ือการกรอก
ลําดับ
1)
ตัวอยางใบคํารองขอเลขรหัสประจําบาน
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอรม

หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:การขอเลขทีบ
่ าน
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองสํานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วของ:
1)ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551
่ ค
ี วามสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
ระดับผลกระทบ:บริการทีม
พื้นที่ใหบริการ:สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก
่ ําหนดระยะเวลา:ระยะเวลาทีก
่ า
ํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลีย
่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม
่ ากทีส
่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน
่ อยทีส
่ ุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การขอเลขทีบ
่ าน
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

