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คู่มอ
ื สาหรับประชาชน : 20. การขอเลขทีบ
่ ้านกรณีทะเบียนบ้านชัว
่ คราว
หน่วยงานทีใ
่ ห้บริการ : เทศบาลตาบลชะอวด อาเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คาขอ และในการพิจารณา
อนุญาต
1. ผู้แจ้งได้แก่เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้งภายใน 15 วันนับตั้งแต่สร้างบ้านเสร็จ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบ
หรือโดยอาพรางหรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริงให้นาย
ทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข้อกฎหมาย
หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญต้องดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียน
กลางให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือต้องส่งให้
สานักทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสานัก
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ทะเบียนจังหวัดเพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลางเพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ่ ห้บริการ
สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลชะ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด
ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์

อวดโทร. 075-381311 (ที่บ้านตั้งอยู่)/
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

(หมายเหตุ: -)

น.

กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30

ขัน
้ ตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ บ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :20 นาที

ลาดั
บ
1)

ขัน
้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอและตรวจสอบ
หลักฐานการยื่นประกอบพิจารณาใน
เบื้องต้น
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
10 นาที

ส่วนที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น
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ลาดั
บ
2)

ขัน
้ ตอน
การพิจารณา

ระยะเวลา
10 นาที

นายทะเบียนพิจารณารับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง
และแจ้งผลการพิจารณา
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดั ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม
บ
(ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน

ส่วนที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น

หน่วยงานภาครัฐผูอ
้ อก
เอกสาร
กรมการปกครอง

ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ผู้แจ้ง)
2)

ใบรับแจ้งเกีย
่ วกับบ้าน (ท.ร. 9)
ฉบับจริง1ฉบับ

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

สาเนา0ฉบับ
3)

หมายเหตุเอกสารการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทด
ี่ น
ิ

กรมที่ดิน

ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
4)

หมายเหตุ(ถ้ามี)
เอกสารการขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมาย

-
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ลาดั
บ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม
(ถ้ามี)
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร

หน่วยงานภาครัฐผูอ
้ อก
เอกสาร

ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียม
ลาดั
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
บ
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท /
ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

(หมายเหตุ: -)
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดั
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
บ
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
โทร. 1567
(หมายเหตุ: -)
2)

สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลชะอวดโทร. 075-381311

3)

(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน
1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต

กทม. 10300))
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ลาดั
บ
4)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลอง

เกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /

โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption
Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The AntiCorruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดั
ชื่อแบบฟอร์ม
บ

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-
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ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:สานักบริหารการทะเบียนกรมการ
ปกครองสานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายทีใ
่ ห้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวม

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นทีใ
่ ห้บริการ:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา:ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
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ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มอ
ื ประชาชน:การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
สาเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 05:49 / กนกอรเสตะพันธ์

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือ
สาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

