คูม
่ อ
ื สาหร ับประชาชน : การขอกาหนดบ้านเลขที่ กรณีบา้ นทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ : ฝ่ ายทะเบียน สานักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
บ ้านทีป
่ ลูกสร ้างในทีส
่ าธารณะ หรือโดยมิได ้รับอนุญาตตามกฏหมายว่าด ้วยการควบคุมการก่อสร ้างอาคารหรือตามกฎหมาย
อืน
่ ให ้ถือเป็ นบ ้านทีจ
่ ะต ้องกาหนดเลขทีบ
่ ้านให ้ โดยในการจัดทาทะเบียนบ ้านให ้ระบุวา่ ทะเบียนบ ้านชัว่ คราว เมือ
่ ได ้รับการ
แก ้ไขให ้ถูกต ้องตามกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องแล ้วให ้ขีดคาว่า ทะเบียนบ ้านชัว่ คราว ออกไป
หมายเหตุ
1. ขัน
้ ตอนการดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว
2. กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให ้สามารถพิจารณาได ้
เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานทีย
่ น
ื่ เพิม
่ เติม โดยผู ้ยืน
่ คาขอจะต ้อง
ดาเนินการแก ้ไขและ/หรือยืน
่ เอกสารเพิม
่ เติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนัน
้ จะถือว่าผู ้ถือคาขอละทิง้ คา
ขอ โดยเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้ยืน
่ คาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให ้ผู ้ยืน
่ คาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจไว ้เป็ นหลักฐาน
3. เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะแจ ้งผลการพิจารณาให ้ผู ้ยืน
่ คาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วน
ั ทีพ
่ จ
ิ ารณาแล ้วเสร็ จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอานายความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ่ ห้บริการ
ฝ่ ายทะเบียน สานักงานเขตบางกะปิ เลขที่ 189 ถ.ลาดพร ้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5763
โทรสาร 0 2377 5494 ต่อ 5761/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ
เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ าง
ราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา 08:00 - 16:00 น.
(มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 7 วันทาการ
ลาด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั้
การตรวจสอบเอกสาร
ผู ้ใช ้บริการยืน
่ เอกสารหลักฐานและเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบความ
ถูกต ้องของเอกสารและออกหลักฐานการรับแจ ้งเกีย
่ วกับบ ้าน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบข ้อเท็จจริงเกีย
่ วกับบ ้านทีข
่ อกาหนด
บ ้านเลขทีพ
่ ร ้อมพิจารณาอนุญาต / ไม่อนุญาต
กรณีอนุญาต
- กาหนดบ ้านเลขทีแ
่ ละจัดทาทะเบียนบ ้านชัว่ คราวมอบผู ้แจ ้ง
กรณีไม่อนุญาต
- แจ ้งเหตุผลทีไ่ ม่อาจดาเนินการได ้และแจ ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์คาสัง่ ภายใน 15 วัน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
20 นาที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
ฝ่ ายทะเบียน
สานั กงานเขตบางกะปิ

6 วัน

ฝ่ ายทะเบียน
สานั กงานเขตบางกะปิ

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ลาด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจาต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (บัตรประจาตัวประชาชนเจ ้าของอาคาร หรือบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู ้มอบหมายพร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้อง และบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู ้รับมอบหมาย กรณีมอบหมาย)
2)
หน ังสือมอบหมาย
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบหมาย)
ค่าธรรมเนียม
ลาด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมการปกครอง

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
สานั กงานเขตบางกะปิ 189 ถ.ลาดพร ้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ฝ่ ายทะเบียน โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5760 5762 5763 โทรสาร 0 2377 5494 ต่อ 5761
ฝ่ ายปกครอง โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5797 โทรสาร 0 2377 5494 ต่อ 5757
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชน สานั กปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
/ ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลาด ับ
1)
แบบ ท.ร.900
(หมายเหตุ: -)

่ แบบฟอร์ม
ชือ

หมายเหตุ
ทีต
่ งั ้ /หมายเลขโทรศัพท์สานักงานเขต 50 เขต
http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp

