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คู่มือส ำหรบัประชำชน: กำรแจ้งรื้อถอนบ้ำน หรือบ้ำนถกูท ำลำย 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ:เทศบาลต าบลล าปางหลวง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การแจง้รือ้ถอนบา้น หรอืบา้นถูกท าลาย 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:งานทะเบยีนราษฎร ์ส านักปลดัเทศบาล 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บด็เสรจ็ในหน่วยเดยีว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รบัแจง้  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 
1) ระเบยีบส ำนักทะเบยีนกลำง ว่ำดว้ยกำรจดัท ำทะเบยีนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 

พ.ศ. 2551 
 

6. ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม  
7. พื้นท่ีให้บริกำร: ต าบลล าปางหลวง  
8. กฎหมำยข้อบงัคบั/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0นาท ี
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การแจง้รือ้ถอนบา้น หรอืบา้นถูกท าลาย (ระเบยีบ ขอ้ 34 

และ ขอ้ 35) 02/06/2558 14:18  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานทีใ่ห้บริการทีท่ ำกำรเทศบำลต ำบลล ำปำงหลวง (ทีบ่ำ้นนัน้ตัง้อยู่)/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิำรวนั จนัทร ์ถงึ วนัศุกร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด)  
ตัง้แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลกัเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผร้อ้ง คอื ผูท้ีม่คีวามประสงคจ์ะแจง้การรืน้บา้น หรอืแจง้บา้นถูกท าลาย 
 
2. ระยะเวลาการแจง้ ภายใน 15 วนั นับแต่วนัทีม่กีารรือ้ถอน หรอืบา้นถูกท าลาย 
 
3. เงื่อนไข 
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(1) กรณีมเีหตุอนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรอืโดยอ าพราง หรอืโดยมรีายการ
ขอ้ความผดิจากความเป็นจรงิ ใหน้ายทะเบยีนด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดลอ้ม 
และพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ ภายใน 7 วนั 
 
(2) กรณีทีม่คีวามซบัซ้อนหรอืขอ้สงสยัในแนวทางการปฏบิตั ิขอ้กฎหมาย หรอืการตรวจสอบเอกสารส าคญั ต้อง
ด าเนินการหารอืมายงัส านักทะเบยีนกลาง ใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัง้นี้ การหารอืต้องสง่ใหส้ านกั
ทะเบยีนกลาง ภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีร่บัเรื่อง) โดยสง่ผ่านส านักทะเบยีนจงัหวดั เพื่อสง่ใหส้ านักทะเบยีนกลาง 
เพื่อตอบข้อหารอืดงักล่าวต่อไป 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หน้าทีร่บัเรื่องค าขอ 
และตรวจสอบหลกัฐานการ
ยื่นประกอบพจิารณาใน
เบื้องต้น 
 

10 นาท ี งานทะเบยีน
ราษฎร ์ส านัก
ปลดัเทศบาล 

- 

2) 

การพจิารณา 
 

นายทะเบยีนพจิารณา รบั
แจง้/ไมร่บัแจง้ และแจง้ผล
การพจิารณา 
 
 

10 นาท ี งานทะเบยีน
ราษฎร ์ส านัก
ปลดัเทศบาล 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 20 นาท ี
 

14. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบติัรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนนิการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครฐั 
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ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยืนยนั
ตวัตน 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรบัยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 
ส าเนาทะเบยีน
บา้นฉบบัเจา้
บา้น ท.ร. 14 

ส านักทะเบยีน
อ าเภอ/ส านัก
ทะเบยีนทอ้งถิน่ 

1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรยีน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรยีนส านักงานเทศบาลต าบลล าปางหลวง 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทำงกำรร้องเรยีนส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครองถ.ล าลูกกา คลอง 9  อ.ล าลูกกา จ.

ปทุมธานี โทร 1548 หรอื www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรยีนศูนยบ์รกิารประชาชน ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300) 

 
18. ตวัอย่ำงแบบฟอรม์ ตวัอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอรม์ ตวัอย่ำง และคู่มอืกำรกรอก 
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19. หมำยเหตุ 
- 

 
 
 
 

 

วนัท่ีพิมพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มอืบนเวบ็ไซต์แลว้ 
จดัท ำโดย พนมพร ยอดค า 
อนุมติัโดย อดศิกัดิ ์ทองอารยี ์
เผยแพร่โดย วจิติรพ์ร มลอาร ์


