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คู่มือสําหรับประชาชน: การร้ องขอให้ เวนคืนโรงเรื อนหรือสิ่งปลูกสร้ างส่ วนที่เหลืออยู่ ซึ่งใช้ การไม่ ได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตบึงกุ่ม
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงาน: การร้ องขอให้ เวนคืนโรงเรื อนหรื อสิง่ ปลูกสร้ างส่วนที่เหลืออยู่ ซึง่ ใช้ การไม่ได้
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตบึงกุ่ม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. 2530
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พ.ร.บ. ว่าด้ วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การร้ องขอให้ เวนคืนโรงเรื อนหรื อสิง่ ปลูกสร้ างส่วนที่เหลืออยู่ ซึง่ ใช้ การไม่ได้
สํานักงานเขตบึงกุ่ม(จเร)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ กองจัดกรรมสิ ทธิื สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร 111 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
ถนนมิ ตรไมตรี แขวงดิ นแดง เขตดิ นแดง กรุงเทพมหานคร 10400/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ 2) สถานทีใ่ ห้ บริการ ฝ่ ายโยธา สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที ่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม เขต
บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.

2/7

หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การร้ องขอให้ เวนคืนโรงเรื อนหรื อสิง่ ปลูกสร้ างส่วนที่เหลืออยู่ ซึง่ ใช้ การไม่ได้ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
- เมื่อเจ้ าของโรงเรื อนหรื อสิง่ ปลูกสร้ างทราบการเวนคืนโรงเรื อนหรื อสิง่ ปลูกสร้ างบางส่วน เจ้ าของมีสทิ ธิ์ร้องขอให้ เจ้ า
หน้ าที่่เวนคืนโรงเรื อนหรื อสิง่ ปลูกสร้ างส่วนที่เหลืออยู่
ซึง่ ใช้ การไม่ได้ แล้ วด้ วยก็ได้ โดยยื่น ณ กองจัดกรรมสิทธิ์ สํานักการโยธา หรื อสํานักงานเขตพื ้นที่ที่รับผิดชอบโครงการ
เวนคืนฯ แล้ วแต่กรณี
พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 10 ผู้อนุญาตต้ อง
ดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในกําหนดเวลาที่ระบุ
ไว้ ในคูม่ ือสําหรับประชาชน และแจ้ งให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
https://docs.google.com/file/d/0BzJ2Q18nECdSeFhNSktkVmpHWDJNVGROc05Zcm1CYVE4LUFr/edit
หมายเหตุ
1.) ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคุม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2.) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่
จะจัดทําบันทึก
ความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่น
เอกสารเพิม่ เติม
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ภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละทิ ้งคําขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้
ได้ รับมอบอํานาจ
จะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ น
หลักฐาน
3.) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ. การอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

- เจ้ าของโรงเรื อนหรื อสิง่
1 ชัว่ โมง
ปลูกสร้ างที่ถกู เวนคืน ยื่น
คําร้ องขอ ณ กองจัด
กรรมสิทธิ์ สํานักการโยธา /
ฝ่ ายโยธา สํานักงานเขต
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

- ตรวจสอบข้ อเท็จจริง สรุป 15 วัน
เรื่ องรายงานเจ้ าหน้ าที่
เวนคืน
(ผู้วา่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร) เพื่อขอ
อนุมตั จิ ดั ซื ้อ

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม
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ที่

3)

ประเภทขัน้ ตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
เจ้ าหน้ าที่เวนคืน (ผู้วา่
ราชการกรุงเทพมหานคร)
อนุมตั จิ ดั ซื ้อ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
15 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1)
บ้ าน
หนังสือมอบ
สํานักการโยธา
1
อํานาจ (กรณี
2)
มอบอํานาจให้
ผู้อื่นทําแทน)
หนังสือยินยอม สํานักการโยธา
1
3) ให้ คสู่ มรสทํานิติ
กรรม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

0

ชุด

-

0

ชุด

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

คําร้ องขอ
อนุญาตการ

สํานักการโยธา

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
-
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ที่

2)

3)

4)
5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ต่างๆ
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
เจ้ าของโรงเรื อน
สิง่ ปลูกสร้ างที่
ร้ องขอ
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของคู่
สมรส (ถ้ ามี)
สําเนาทะเบียน
สมรส
สําเนาใบสําคัญ
การหย่า (กรณี
หย่า)
สําเนาใบสําคัญ
การเปลี่ยนชื่อตัว
ชื่อสกุล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

-

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

-

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

-

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

-

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

-

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน - กองจัดกรรมสิทธิ์ สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร 111 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2246 0258 โทรสาร 0 2245
9516 เว็บไซต์ hiip://office2.bangkok.go.th/kjk/web , E-mail : kusuma288@gmail.com
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ฝ่ ายโยธา สํานักงานเขตพื ้นที่ 50 เขต
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3)
4)

5)

หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์รับเรื่ องราวร้ องทุกข์ กรุงเทพมหานคร โทร.1555
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน ฝ่ ายโยธา สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 364 7364
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คําร้ องขออนุญาตการต่างๆ
-

19. หมายเหตุ
ขันตอน
้
ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
- ขันตอนที
้
่ 1 นับระยะเวลารวมกับ ขันตอนที
้
่2
หมายเหตุ
1.) สําเนาเอกสารทุกฉบับที่ยื่นขออนุญาตเจ้ าของเอกสารนันต้
้ องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาทุกหน้ าทุกแผ่น
2.) หนังสือมอบอํานาจควรมีพยานอย่างน้ อย 1 คน ถ้ าผู้มอบอํานาจพิมพ์ลายนิ ้วมือต้ องมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้
ด้ วย 2 คน
พยานต้ องลงลายมือชื่อเท่านัน้ การพิมพ์ลายนิ ้วมือให้ ใช้ นิ ้วหัวแม่มือซ้ าย ถ้ ามีความจําเป็ นที่จะต้ องใช้ นิ ้วมืออื่นเพราะ
เหตุใด ให้ บนั ทึก
ความจําเป็ นไว้ ในหนังสือด้ วย
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3.) หนังสือมอบอํานาจ ให้ ตดิ อากรแสตมป์ตามประมวลอัษฎากร

วันที่พมิ พ์
สถานะ

08/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

