คู่มือสาหรับประชาชน : การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทาลาย กรณีมีผู้แจ้ง
หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายทะเบียน สานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดรื้อถอนบ้านที่มีเลขประจาบ้านโดยไม่ประสงค์จ ะปลูกบ้านใหม่ในที่ดินบริเวณนั้นอีกต่อไปหรือรื้อถอนเพื่อไปปลูกสร้าง
บ้านในที่อื่น ให้แจ้งการรื้อถอนต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รื้อถอนเสร็จ เพื่อจาหน่ายเลขประจาบ้าน
และทะเบียนบ้าน กรณีไม่แจ้งภายในกาหนด ต้องระวางโทษไม่เกิน 1,000 บาท
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้สามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้อง
ดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้ง
คาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
3. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
ฝ่ายทะเบียน สานักงานเขตราชเทวี 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่ง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร./โทรสาร. 0 2354 เวลา 08:00 - 16:00 น.
4201 ต่อ 6761/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (กลุ่มงานทะเบียนราษฎร โทร. 0 2354 4201 ต่อ
6761 ))

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 7 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ใช้บริการยื่นเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร และจัดทาคาร้องตามแบบพิมพ์ ท.ร.31
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการรื้อถอนบ้านหรือไม่ พร้อม
พิจารณาอนุญาต / ไม่อนุญาต
กรณีอนุญาต
1. แจ้งย้ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
2. จาหน่ายในฐานข้อมูลและบันทึกการจาหน่ายใน
สาเนาทะเบียนบ้าน
กรณีไม่อนุญาต
แจ้งเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้และแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์คาสั่งภายใน 15 วัน
(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (บัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือของผู้รับ
มอบหมาย กรณีมอบหมาย)
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ระยะเวลา
20 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายทะเบียนสานักงาน
เขตราชเทวี

6 วัน

ฝ่ายทะเบียนสานักงาน
เขตราชเทวี

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ( สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบหมาย พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง กรณีมอบหมาย)
4) หนังสือมอบหมาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบหมาย)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ฝ่ายทะเบียน สานักงานเขตราชเทวี 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร./
โทรสาร. 0 2354 4201 ต่อ 6761 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (กลุ่มงานทะเบียนราษฎร โทร. 0 2354
4201 ต่อ 6761 )
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทาลาย กรณีมีผู้แจ้ง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สานักปลัดกรุงเทพมหานคร สานักปลัดกรุงเทพมหานคร สานักปลัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
2)ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2551)
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: -ไม่ระบุระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทาลาย กรณีมีผู้แจ้ง ฝ่ายทะเบียน สานักงานเขตราชเทวี
พัชญ์ณิชชา

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
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วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

