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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลหนองเรือ
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลหนองเรือ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
5นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 6
จานวนคาขอที่มากที่สุด 7
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 2
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว 02/06/2558
14:17
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น (ที่บ้านตั้งอยู่)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ได้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่สร้างบ้านเสร็จ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และ 2 นาที
สานักทะเบียน ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
อาเภอ/สานัก
1)
ประกอบพิจารณาใน
ทะเบียนท้องถิ่น
เบื้องต้น
การพิจารณา
2)

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

3 นาที

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาที
13. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
ฉบับ
(ผู้แจ้ง)
1)
ประชาชน
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ใบรับแจ้ง
สานักทะเบียน
1
ฉบับ
1) เกี่ยวกับบ้าน
อาเภอ/สานัก
(ท.ร. 9)
ทะเบียนท้องถิ่น
เอกสารการเป็น กรมที่ดิน
1
ฉบับ
(ถ้ามี)
2) เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
เอกสารการขอ 1
ฉบับ
(ถ้ามี)
อนุญาตก่อสร้าง
3) ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
อาคาร
15. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
16. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
2) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
3) ช่องทางการร้องเรียน เลขที่ 123 หมู่ที่ 13 เทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
18. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

16/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
น.ส.จุฑามาส ทะสา
นายกเทศมนตรีตาบลหนองเรือ
เทศบาลตาบลหนองเรือ
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