
คู่มือสําหรับประชาชน : การขอเลขทีบ้าน 

หน่วยงานทีให้บริการ : เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู ้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

 

2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 ว ัน นับแต่วันทีสร้างบ้านเสร็จ 

 

3. เงือนไข 

 

(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี

รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยาน

บุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน 

 

(2) กรณีทีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสาร

สําคัญ ต้องดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั งนี  การ

หารือต้องส่งให้สํานักทะเบียนกลาง ภายใน 30 ว ัน นับแต่วันทีรับเรือง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด 

เพือส่งให้สํานักทะเบียนกลาง เพือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 

  

 

 

 

 



ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานทีให้บริการ 

สํานักทะเบียนท้องถินเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

ทีว่าการอําเภอขาณุวรลักษบุรี (ชัน 1 ) 

โทร. 055-779630  

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน 

จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการ

กําหนด) ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพัก

เทียง) 

 

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 20 นาที 

 

ลําดับ ขันตอน ระยะเวลา ส่วนทีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าทีรับเรืองคําขอ และตรวจสอบหลักฐานการ

ยืนประกอบพิจารณาในเบืองต้น 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที เทศบาลตําบล

ขาณุวรลักษบุรี 

อ ําเภอขาณุวรลักษ

บุรี จังหว ัด

กําแพงเพชร 

 

2) การพิจารณา 

นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล

การพิจารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที เทศบาลตําบล

ขาณุวรลักษบุรี 

อ ําเภอขาณุวรลักษ

บุรี จังหว ัด

กําแพงเพชร 

 



 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจําตัวประชาชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (ของผ้◌ูแจ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ใบรับแจ้งเกียวกับบ้าน (ท.ร. 9) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานัก

ทะเบียนท้องถิน 

3) 

 

เอกสารการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิทีดิน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (ถ้ามี) 

กรมทีดิน 

4) 

 

เอกสารการขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคาร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (ถ้ามี) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  



ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ร้องเรียนต่อนายทะเบียนท้องถินเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

(หมายเหต:ุ (สํานักงานเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี (ชัน 1 ) 

โทร. 055- 870594-5  ต่อ  17 

))  

2) ร้องเรียนต่อศูนย์ดํารงธรรมเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

(หมายเหต:ุ (สํานักงานเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี (ชัน 1) 

โทร. 055-870594-5 ต่อ 12 

))  

3) ศูนย์ดํารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ํารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ  โทร. 1567 

(หมายเหต:ุ -)  

4) สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลําลูกกา คลอง 9  อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  

5) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้  

ปณ.1111 เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู ่มือการกรอก 

ลําดับ ชือแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่ มือการกรอก 



 

หมายเหตุ 

- 

 

 

 

ชือกระบวนงาน: การขอเลขทีบ้าน 

หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวดักําแพงเพชร 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  

กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติมถึง

ฉบับที 5 พ.ศ. 2551 

 

ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

พืนทีให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิน  

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ  0 นาที  

ข้อมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลียต่อเดือน 0  

 จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0  

 จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0  

ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอเลขทีบ้าน เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี สําเนาคู่มือประชาชน 

21/08/2015 10:42  

ข้อมูลสําหร ั บเจ้าหน้าท ี 



 

 

เอกสารฉบับนี ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

ว ันทีเผยแพร่คู่มือ: - 


