
คูม่ือส ำหรบัประชำชน : กำรขอเลขทีบ่ำ้น 
หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบำลต ำบลทุง่ลุยลำย  อ ำเภอคอนสำร จงัหวดัชยัภูม ิ

กระทรวงมหำดไทย 
 

หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข (ถำ้มี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 

1. ผูแ้จง้ ไดแ้ก ่เจำ้บำ้น หรือผูไ้ดร้บัมอบหมำย 
2. ระยะเวลำกำรแจง้ ภำยใน 15 วนั นบัแตว่นัทีส่รำ้งบำ้นเสร็จ 
3. เงือ่นไข 
(1) กรณีมีเหตุอนัควรสงสยัวำ่กำรแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมำย ระเบยีบ 
หรือโดยอ ำพรำง หรือ โดยมีรำยกำรขอ้ควำมผดิจำกควำมเป็นจรงิ 
ใหน้ำยทะเบียนด ำนินกำรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ  สอบสวนพยำน บุคคล พยำนแวดลอ้ม 
และพจิำรณำใหแ้ลว้เสร็จ ภำยใน 7 วนั 
(2) กรณีทีม่คีวำมซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทำงกำรปฏบิตัิ ขอ้กฎหมำย หรือกำรตรวจสอบ 
เอกสำรส ำคญั ตอ้งด ำเนินกำรหำรือมำยงัส ำนกัทะเบยีนกลำง 
ใหด้ ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 90 วนั (ท ัง้น้ี กำรหำรือตอ้งสง่ใหส้ ำนกัทะเบยีนกลำง 
ภำยใน 30 วนั นบัแตว่นัทีร่บัเรือ่ง) โดยสง่ผำ่นส ำนกัทะเบยีน จงัหวดั 
เพือ่สง่ใหส้ ำนกัทะเบยีนกลำง เพือ่ตอบขอ้หำรือดงักลำ่วตอ่ไป 
 

ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร 
สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนกัทะเบยีนทอ้งถิน่ เทศบำลต ำบลทุง่ลุยลำย 
ต ัง้อยูใ่น 
ส ำนกัทะเบยีนทอ้งทีอ่ ำเภอคอนสำร 
ถ.รำษฎร์เจดีย ์  
ต.คอนสำร อ.คอนสำร จ.ชยัภูม ิ36180 โทร. 
0-4487- 6596 / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 
เปิดใหบ้รกิำรวนั จนัทร์ 
ถงึ วนัศุกร์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ต ัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพกัเทีย่ง) 

  

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 20 นำท ี
ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจำ้หน้ำทีร่บัเรือ่งค ำขอ 
และตรวจสอบหลกัฐำนกำรยืน่ 
ประกอบพจิำรณำในเบ้ืองตน้ 

10 นำท ี เทศบำลต ำบล 
ทุง่ลุยลำย อ ำเภอ 
คอนสำร 
จงัหวดัชยัภูม ิ

2) กำรพจิำรณำ 
นำยทะเบยีนพจิำรณำ รบัแจง้/ไมร่บัแจง้ 
และแจง้ผลกำร พจิำรณำ 

10 นำท ี เทศบำลต ำบล 
ทุง่ลุยลำย อ ำเภอ 
คอนสำร 
จงัหวดัชยัภูม ิ

 



 
รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ (ถำ้มี) หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอก
สำร 

1) บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของผูแ้จง้) 

กรมกำรปกครอง 

2) ใบรบัแจง้เกีย่วกบับำ้น (ท.ร. 9) 
ฉบบัจรงิ  1  ฉบบั 
ส ำเนำ  0  ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนกัทะเบยีนอ 
อ ำเภอ/ส ำนกัทะเบียนทอ้งถิ่
น 

3) เอกสำรกำรเป็นเจำ้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิ กรมทีด่นิ 

 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั  

 ส ำเนำ 1 ฉบบั  

 หมำยเหต ุ(ถำ้มี)  

4) เอกสำรกำรขออนุญำตกอ่สรำ้งตำมกฎหมำยวำ่ดว้ย
กำร 

- 

 ควบคุมอำคำร  

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
 ส ำเนำ 0 ฉบบั  
 หมำยเหต ุ(ถำ้มี)  

 
คำ่ธรรมเนียม 

ล ำดบั รำยละเอียดคำ่ธรรมเนียม คำ่ธรรมเนียม (บำท / 
รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สียคำ่ธรรมเนียม คำ่ธรรมเนียม 0 บำท 

 
  



 
ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบรกิำร 
 

ล ำดบั ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศูนย์ด ำรงธรรม เทศบำลต ำบลทุง่ลุยลำย อ ำเภอคอนสำร  จงัหวดัชยัภมู ิ 36180 
โทร./โทรสำร. 0-4405-6034 www.Thungluilai.go.th หรือ 
ศูนย์ด ำรงธรรมกระทรวง ศนูยด์ ำรงธรรม จงัหวดั ศนูยด์ ำรงธรรมอ ำเภอ โทร. 
0-4487-2625 

2) ส ำนกับรหิำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง ถ.ล ำลูกกำ คลอง 9 อ.ล ำลูกกำ 
จ.ปทุมธำนี โทร 1548 
หรือ www.bora.dopa.go.th 

3) ศูนย์บรกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / 
www.1111.go.th /  
ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)) 

 
แบบฟอร์ม ตวัอยำ่งและคูม่ือกำรกรอก 
 

ล ำดบั ชื่อแบบฟอร์ม 

ไมม่ีแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก 

 
หมำยเหต ุ - 
  

http://www.bora.dopa.go.th/
http://www.1111.go.th/


 

 
 
ชื่อกระบวนงำน: (ใสชื่่อกระบวนงำน) 
 
หน่วยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: (ชื่อหน่วยงำนผูร้บัผดิชอบ ในสว่นของกระบวนงำน) 
(Division, Department, Ministry) 
 
ประเภทของงำนบรกิำร: (ใสชื่่อประเภทงำนบรกิำร) 
 
หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: (ใสชื่่อประเภทงำนบรกิำร) 
 
กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วขอ้ง: (ใสชื่่อ ก.ม.ทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต) 
 
ระดบัผลกระทบ: (ใสร่ะดบัผลกระทบ) 
 
พื้นทีใ่หบ้รกิำร: (ใสพ่ื้นทีใ่หบ้รกิำร) 
 
กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: (ใสก่ฎหมำยทีก่ ำหนดระยะเวลำ) 
 
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: (ใสร่ะยะเวลำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด) 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 
 
จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดือน 
 
จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีส่ดุ 
 
ชื่ออำ้งองิของคูม่ือประชำชน: 
 
เอกสำรฉบบัน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศนูย์กลำงขอ้มูลคูม่ือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่ือ: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หน้ำที ่


