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คูม่ือประชาชน เทศบาลต าบลทา่ชา้ง 

คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกท าลาย 

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผู้ยื่นค าร้อง 

ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบหมาย 

ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการรื้อถอน หรือบ้านถูกท าลาย 

 

เงื่อนไข 

(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมีรายการข้อความ

ผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณา

ให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน 

(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ ต้องด าเนินการ

หารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี ้การหารือต้องส่งให้ส านักทะเบียนกลาง 

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือ

ดังกล่าวต่อไป 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานทะเบียนเทศบาลต าบลท่าช้าง 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  30230 
หมายเลขโทรศัพท์  : 044321422 

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.) 
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คูม่ือประชาชน เทศบาลต าบลทา่ชา้ง 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 20 - 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 
(หมายเหตุ: -)  
 
(หมายเหตุ: -)  

10 นาที ส านักงานทะเบียน
เทศบาลต าบลท่าช้าง 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดนครราชสีมา 

2) การพิจารณา 
นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา 
 
(หมายเหตุ: -)  
 
(หมายเหตุ: -)  

10 นาที ส านักงานทะเบียน
เทศบาลต าบลท่าช้าง 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดนครราชสีมา 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ผู้แจ้ง) 

ส านักงานทะเบียน 
เทศบาลต าบลท่าช้าง 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   
จังหวัดนครราชสีมา 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ฉบับเจ้าบ้าน) 
 

ส านักงานทะเบียน 
เทศบาลต าบลท่าช้าง 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   
จังหวัดนครราชสีมา 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

3) 
 

หนังสือมอบหมาย หรือหนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

ส านักงานทะเบียน 
เทศบาลต าบลท่าช้าง 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   
จังหวัดนครราชสีมา 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลท่าช้าง  
เลขที่ 222 หมู่ที่ 14 ต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  30230 
หมายเลขโทรศัพท์  : 044321422 
website : www.thachangkorat.go.th 

2) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร 1567 
 

3) ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ล าลูกกา คลอง 9 อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร 1548 
หรือ www.bora.dopa.go.th 
 

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

http://www.thachangkorat.go.th/
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คูม่ือประชาชน เทศบาลต าบลทา่ชา้ง 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 


