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คูมือสําหรับประชาชน: การขอเลขที่บาน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเลขที่บาน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5  

พ.ศ. 2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบริการ: เขตพืน้ทีเ่ทศบาลตําบลพรหมพริาม  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา 1.ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร  
     พ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอเลขที่บาน งานทะเบียนและบัตร เทศบาลตําบลพรหมพิราม 22/07/2558 

19:36  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานที่ใหบริการ เทศบาลตําบลพรหมพิราม/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  1. ผูแจง ไดแก เจาบาน หรือผูไดรับมอบหมาย 
  2. ระยะเวลาการแจง ภายใน 15 วัน นับแตวันที่สรางบานเสร็จ 
  3. เงื่อนไข 
  (1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ
ขอความผิดจากความเปนจริง ใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดลอม และ
พิจารณาใหแลวเสร็จ ภายใน 7 วัน 
  (2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ขอกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ตอง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือตองสงใหสํานักทะเบียน
กลาง ภายใน 30 วัน นับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลาง เพื่อตอบขอหารือ
ดังกลาวตอไป 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.เจาหนาที่รับเรื่องคําขอ 
และตรวจสอบหลักฐานการ
ยื่นประกอบพิจารณาใน
เบื้องตน 
1.นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจง/ไมรับแจง และแจงผล
การพิจารณา 

20 นาท ี เทศบาลตําบล
พรหมพิราม 
อําเภอพรหม
พิราม จังหวัด
พิษณุโลก 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   20 นาที 
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 - ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

1.ใบรับแจง
เกี่ยวกับบาน 
(ท.ร. 9) เอกสาร
การเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน 
เอกสารการขอ
อนุญาตกอสราง
ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุม
อาคาร 

กรมการปกครอง 1 - ฉบับ - 

 
16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 
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17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ชองทางรองเรียน เทศบาลตําบลพรหมพิราม 99 หมู 12 ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหม

พิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทร 055-369069-107 หรือ www.phromphiram.go.th 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) ระบบบริการพิมพคํารองงานทะเบียนราษฏร 

(* ผูเขารับบริการงานทะเบียนราษฏร  สามารถแจงรายละเอียดคํารองตางๆ ใหกับเจาหนาที่ดําเนินการ บันทึก
ขอมูล ในระบบบริการพิมพใบคํารองงานทะเบียนราษฏร ในการยื่นคํารองตางๆ และรอรับการบริการ  ไดเลยโดย
ไมตองกรอกแบบฟอรมใบคํารองเอง) 

 
19. หมายเหตุ 

ผูเขารับบริการงานทะเบียนราษฏร สามารถแจงรายละเอียดคํารองตางๆ ใหกับเจาหนาที่ดําเนินการ บันทึกขอมูล 
ในระบบบริการพิมพใบคํารองงานทะเบียนราษฏร ในการยื่นคํารองตางๆ และรอรับการบริการ ไดเลยโดยไมตองกรอก
แบบฟอรมใบคํารองเอง 
 
 

วันที่พิมพ 11/09/2558 
สถานะ อนุมัติ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีตําบลพรหมพิราม 
เผยแพรโดย เทศบาลตําบลพรหมพิราม 

 
 
 

 


