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คู่มือสาํหรบัประชาชน : การแจ้งรื9อถอนบา้น หรือบา้นถกูทาํลาย 
หน่วยงานที,รบัผดิชอบ : เทศบาลตาํบลสงูเนิน 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื@อกระบวนงาน : การแจง้รืEอถอนบา้น หรอืบา้นถกูทาํลาย 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : งานทะเบยีนราษฎร สาํนกัปลดัเทศบาล 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบรกิารที,เบด็เสรจ็ในหน่วยเดยีว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รบัแจง้  
5. กฎหมายที@ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที@เกี@ยวข้อง: 
1) ระเบยีบสาํนกัทะเบยีนกลาง วา่ดว้ยการจดัทาํทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบบัแกไ้ขเพิ,มเตมิถงึฉบบัที, 5 

พ.ศ. 2551 
6. ระดบัผลกระทบ : บรกิารที,มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม  
7. พื9นที@ให้บริการ : งานทะเบยีนราษฎร สาํนกัทะเบยีนทอ้งถิ,น เทศบาลตาํบลสงูเนิน  
8. กฎหมายข้อบงัคบั/ข้อตกลงที@กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที@กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0      นาท ี
9. ข้อมลูสถิติ 
 จาํนวนเฉลี@ยต่อเดือน0  
 จาํนวนคาํขอที@มากที@สดุ 0  
 จาํนวนคาํขอที@น้อยที@สดุ 0  
10. ชื@ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาํเนาคูม่อืประชาชน] การแจง้รืEEอถอนบา้น หรอืบา้นถกูทาํลาย (ระเบยีบ ขอ้ 34 

และ ขอ้ 35) 02/06/2558 14:18  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที@ให้บริการ สาํนกัทะเบยีนทอ้งถิ,น เทศบาลตาํบลสงูเนิน ณ ที,วา่การอาํเภอสงูเนิน ตดิต่อดว้ยตนเอง 

ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์(ยกเวน้วนัหยดุที,ทางราชการกาํหนด)          
ตั Eงแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเที,ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลกัเกณฑ ์วิธีการ เงื@อนไข(ถ้ามี) ในการยื@นคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
   1. ผูร้อ้ง คอื ผูท้ี,มคีวามประสงคจ์ะแจง้การรืEนบา้น หรอืแจง้บา้นถกูทาํลาย 
   2. ระยะเวลาการแจง้ ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที,มกีารรืEอถอน หรอืบา้นถกูทาํลาย 
   3. เงื,อนไข 
   (1) กรณีมเีหตุอนัควรสงสยัวา่การแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอาํพราง หรอืโดยมี
รายการขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดลอ้ม และพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ ภายใน 7 วนั 
   (2) กรณีที,มคีวามซบัซอ้นหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิตั ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารสาํคญั 
ตอ้งดาํเนินการหารอืมายงัสาํนกัทะเบยีนกลาง ใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทั EงนีE การหารอืตอ้งสง่ให้
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สาํนกัทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที,รบัเรื,อง) โดยสง่ผา่นสาํนกัทะเบยีนจงัหวดั เพื,อสง่ใหส้าํนกัทะเบยีน
กลาง เพื,อตอบขอ้หารอืดงักลา่วต่อไป 
 

13. ขั 9นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที@รบัผิดชอบ 

ที@ ประเภทขั 9นตอน 
รายละเอียดของขั 9นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที@
รบัผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 
 

 
 

การตรวจสอบเอกสาร เจา้หน้าที,รบัเรื,องคาํขอ 
และตรวจสอบหลกัฐานการ
ยื,นประกอบพจิารณาใน
เบืEองตน้ 

10 นาท ี สาํนกัทะเบยีน
ทอ้งถิ,น 

เทศบาลตาํบล
สงูเนิน 

- 

2) 
 
 

 

การพจิารณา 
 

นายทะเบยีนพจิารณา รบั
แจง้/ไมร่บัแจง้ และแจง้ผล
การพจิารณา 
 

10 นาท ี สาํนกัทะเบยีน
ทอ้งถิ,น 

เทศบาลตาํบล
สงูเนิน 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 20 นาท ี
 

14. งานบริการนี9ผา่นการดาํเนินการลดขั 9นตอน และระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั Eนตอน 
 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยื@นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยนัตวัตนที@ออกโดยหน่วยงานภาครฐั 

ที@ 
รายการ

เอกสารยืนยนั
ตวัตน 

หน่วยงาน
ภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) 
 

บตัรประจาํตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื@น ๆ สาํหรบัยื@นเพิ@มเติม 

ที@ 
รายการ

เอกสารยื@น
เพิ@มเติม 

หน่วยงาน
ภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) 
สาํเนาทะเบยีน
บา้นฉบบัเจา้
บา้น ท.ร. 14 

สาํนกัทะเบยีน
อาํเภอ/สาํนกั
ทะเบยีนทอ้งถิ,น 

1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหต ุ- 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูยบ์รกิารประชาชน  สาํนกังานเทศบาลตาํบลสงูเนิน  

หมายเหต-ุ สาํนกังานเทศบาลตาํบลงูเนิน  111 หมู ่1  ถนนมติรสมัพนัธ ์ ตาํบลสงูเนิน อาํเภอสงูเนิน   
จงัหวดันครราชสมีา  รหสัไปรษณยี ์ 30170  เบอรโ์ทรศพัท ์ 044-419795 ต่อ 11  
โทรสาร. 044-419006 

 

18. ตวัอย่างแบบฟอรม์ ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

          ทร.900 
 

19. หมายเหต ุ
  - 
 

วนัที@พิมพ ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคู่ม่อืบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 

จดัทาํโดย สาํนกัปลดัเทศบาล 

อนุมติัโดย นางบงัอร  กระจา่งโพธิ k 

เผยแพร่โดย สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลสงูเนิน 

 
 
 

 


