
 
 

คูมือสําหรับประชาชนตามพ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ  เทศบาลเมืองบุรีรัมย หนา 61 

 

คูมือสําหรับประชาชน: การขอเลขที่บาน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเลขที่บาน 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

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. พื้นท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 นาท ี 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอเลขหมายประจําบาน สํานักทะเบียนทองถิ่น เทศบาลเมืองบุรีรัมย   

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการ สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองบุรีรัมย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ ( (ที่บานนั้นต้ังอยู)) 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 

มาตรา 34 ใหทุกบานมีเลขประจําบาน บานใดยังไมมีเลขประจําบาน ใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงเพื่อขอเลข

ประจําบานภายในสิบหาวันนับแตวันสรางบานเสร็จ  

ใหนายทะเบียนผูรับแจงกําหนดเลขประจําบานใหแกผูแจงซึ่งมีบานอยูในเขตสํานักทะเบียนทองถิ่นภายในเจ็ดวัน ถามี

บานอยูนอกเขตสํานักทะเบียนทองถิ่นใหกําหนดเลขประจําบานภายในสามสิบวัน 
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ใหเจาบานติดเลขประจําบานไวในที่ซึ่งเห็นไดชัดแจง  ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดใหมีทะเบียนบานชั่วคราวตาม

ระเบียบ เพื่อประโยชนแกการตรวจสอบทางทะเบียนก็ได 

ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 

ขอ 32 บานปลูกสรางใหมหรือปลูกสรางนานแลวแตยังไมมีบานเลขที่ เมื่อเจาบานแจงขอมีบานเลขที่ตอนายทะเบียน ให

นายทะเบียนถือปฏิบัติ ดังนี้ 

กรณีแจงตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น ใหดําเนินการดังนี้ 

(1) รับแจงตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ 134 (16) 

(2) ตรวจสอบหลักฐานของผูแจง 

(3) ตรวจสอบสภาพความเปนบาน 

(4) กําหนดบานเลขที่ 

(5) กําหนดเลขรหัสประจําบานตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ 134 (25) 

(6) จัดทําทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานและมอบใหผูแจงเปนหลักฐาน 

(7) รายงานกําหนดเลขรหัสประจําบานตามระเบียบที่กําหนดในขอ 172 (8) 

กรณีแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงผูซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดใหดําเนินการดังนี้ 

(1) ดําเนินการตามวรรคสอง (1) - (4) และมอบหลักฐานการรับแจงใหแกผูแจงไว 

(2) รวบรวมหลักฐานการกําหนดบานเลขที่สงไปยังนายทะเบียนอําเภอเพื่อดําเนินการตามวรรคสอง (5) - (7) 

(3) ใหนายทะเบียนอําเภอมอบสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานใหนายทะเบียนผูรับแจงเพื่อมอบใหผูแจงตอไป 

กรณีผูแจงนําหลักฐานการรับแจงมาขอรับสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานใหนายอําเภอมอบใหผูแจง 

ขอ 33 กรณทีี่มีการดัดแปลงบานหรือกระทําการใด ๆ จนเกิดสภาพเปนบานใหมโดยแยกออก จากบานเดิม การขอ

บานเลขที่ใหมใหปฏิบัติตาม ขอ 32 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นคํารอง ท.ร.900  ,

ตรวจสอบใบอนุญาตปลูก

สราง ,ตรวจบาน พรอม

กําหนดเลขหมายประจํา

บาน 

 

1 นาที สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถิ่น 

- 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

เสนอนายทะเบียนทองถิ่นฯ 

พิจารณาอนุญาต เมื่อนาย

ทะเบียนอนุญาต  พิมพ

ทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

มอบแกผูแจง 

1 วัน สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถิ่น 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   2  วัน 

 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูแจง) 

2) 

บัตรประจําตัว

ของผูไดรับ

มอบหมายและ

หนังสือยินยอม

หรือมอบหมาย

จากเจาบาน 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถิ่น 

1 0 ฉบับ (กรณีมอบหมาย

ใหแจงแทน) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
ใบอนุญาต

กอสราง 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

1 0 ฉบับ (กองชาง) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

2) 

บันทึกการตรวจ

ขอเลขที่บาน 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

1 0 ฉบับ - 

 
16. คาธรรมเนียม 

1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

 คาธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมกระทรวง ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมอําเภอ  โทร. 1567 

หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลําลูกกา คลอง 9  อ.ลําลูกกา จ.

ปทุมธานี โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ - 

3) ชองทางการรองเรียน งานทะเบียนราษฎร ฝายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย หมายเลข

โทรศัพท 044602345 ตอ 103-104 

หมายเหตุ - 

4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) ใบคํารองขอเลขรหัสประจําบาน ท.ร.900 (แผนหนา) 

- 

2) ใบคํารองขอเลขรหัสประจําบาน ท.ร.900 (แผนหลัง) 

- 
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