คู่มอ
ื สำหร ับประชำชน : กำรแจ้งควำมประสงค์ขอรบ
ั ใบแทนใบแจ้งทีช
่ ำรุดหรือสูญหำย
หน่วยงำนทีใ่ ห้บร ิกำร : ฝ่ ายโยธา สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

หล ักเกณฑ์ ว ิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืนค
่ ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุ ญำต
พระราชบัญญัตก
ิ ารขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
มาตรา 19 กรณี ใบรับแจ ้งชารุด สูญหาย หรือถูกทาลายในสาระสาคัญ ใหผู้ ้ขุดดินตามมาตรา 17 ขอรับใบแทนใบรับแจ ้งต่อ
ิ วัน นับแต่วันทีท
เจ ้าพนักงานท ้องถิน
่ ภายในสามสบ
่ ราบถึงการชารุด สูญหาย หรือถูกทาลายดังกล่าว ภายใน 30 วัน
ผู ้ประสงค์จะขอรับใบแทนรับแจ ้งการขุดดินหรือขอรับใบแทนใบรับแจ ้งการถมดิน โดยติดต่อทีฝ
่ ่ ายโยธา สานักงานเขตพืน
้ ที่
ด ้วยตนเอง พร ้อมเอกสารหลักฐานตามทีร่ ะบุในข ้อ 14 ฝ่ ายโยธา สานักงานเขตจะทาการตรวจสอบพิจารณา และออกใบแทนใบ
รับแจ ้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันทีไ่ ด ้รับการแจ ้ง
พระราชบัญญัตก
ิ ารอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 10 ผู ้อนุญาตต ้อง
ดาเนินการให ้แล ้วเสร็จภายในกาหนดเวลาทีร่ ะบุไวในคู
้ ม
่ อ
ื สาหรับประชาชน และแจ ้งให ้ ผู ้ยื่นคาขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
พิจารณาแล ้วเสร็จ
หมายเหตุ

1) ขัน
้ ตอนการดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว
2) กรณี คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให ้สามารถพิจารณาได ้ เจ ้าหน ้าที่
จะจัดทาบั นทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานทีย
่ ื่นเพิม
่ เติม โดยผู ้ยื่นคาขอจะต ้องดาเนินการแก ้ไขและ/
่ นัน
หรือยื่นเอกสารเพิม
่ เติมภายในระยะเวลากาหนดในบั นทึกดังกล่าว มิเชน
้ จะถือว่าผู ้ยื่นคาขอละทิง้ คาขอ โดยเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้
ยื่นคาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจจะลงนามบั นทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบั นทึกความบกพร่องดังกล่าวให ้ผู ้ยื่นคาขอหรือผู ้
ได ้รับมอบอานาจไวเป็
้ นหลักฐาน
3) เจ ้าหน ้าทีจ่ ะแจ ้งผลการพิจารณาใหผู้ ้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันทีพ
่ จิ ารณาแล ้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดูรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ที่ www.bangkok.go.th/yota/
ช่องทำงกำรให้บร ิกำร

สถำนทีใ่ ห้บร ิกำร
ฝ่ ายโยธา สานักงานเขตบางนา
888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ั ท์ 02 173 5253 – 7 ต่อ 6060-2
โทรศพ
โทรสาร 02 173 5266
http://www.bangkok.go.th/bangna//ติดต่อด ้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำเปิ ดให้บร ิกำร เปิ ดใหบริ
้ การวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และสว่ นงำนทีร่ บผิดชอบ
ั
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำด ับ
1)

2)

3)

4)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ ฝ่ ายโยธา สานักงานเขต
บางนา 888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
10260
ั ท์ 02 173 5253 – 7 ต่อ 6060-2
โทรศพ
โทรสาร 02 173 5266
http://www.bangkok.go.th/bangna))
กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบสถานที่
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ ฝ่ ายโยธา สานักงานเขต
บางนา 888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
10260
ั ท์ 02 173 5253 – 7 ต่อ 6060-2
โทรศพ
โทรสาร 02 173 5266
http://www.bangkok.go.th/bangna))
กำรพิจำรณำ
พิจารณารายละเอียดตามรูปแบบ และกฎหมาย/ระเบียบที่
เกีย
่ วข ้อง
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ ฝ่ ายโยธา สานักงานเขต
บางนา 888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
10260
ั ท์ 02 173 5253 – 7 ต่อ 6060-2
โทรศพ
โทรสาร 02 173 5266
http://www.bangkok.go.th/bangna))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เสนอผู ้อานวยการเขตลงนามใบรับแจ ้ง
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ ฝ่ ายโยธา สานักงานเขต
บางนา 888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
10260
ั ท์ 02 173 5253 – 7 ต่อ 6060-2
โทรศพ
โทรสาร 02 173 5266
http://www.bangkok.go.th/bangna))

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม
่ เติม (ถ้ำมี)
ื
1)
หน ังสอแจ้
งควำมประสงค์ขอรบใบร
ั
ับแจ้งกำรขุดดิน หรือใบแทน
ใบรบแจ้
ั
งกำรถมดิน
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามโดยเจ ้าของอาคารหรือผู ้ครอบครองทีด
่ น
ิ
ื ขออนุญาตต่อ
หรือผู ้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว โดยยื่นหนังสอ
ผู ้อานวยการเขต)
2)
บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจร ิง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
ื่ และ/หรือประทับตรา
หมำยเหตุ (เอกสารของผู ้แจ ้ง พร ้อมลงลายมือชอ
รับรองความถูกต ้อง)
3)
สำเนำทะเบียนบ้ำน

ระยะเวลำ
1 ชั่วโมง

สว่ นทีร่ บผิดชอบ
ั
สานักการโยธา

1 วัน

สานักการโยธา

28 วัน

สานักการโยธา

1 วัน

สานักการโยธา

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สานักการโยธา

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ลำด ับ

4)

5)

6)

7)

8)

ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม
่ เติม (ถ้ำมี)
ฉบ ับจร ิง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
ื่ และ/หรือ
หมำยเหตุ (เอกสารของผู ้รับมอบอานาจ พร ้อมลงลายมือชอ
ประทับตรารับรองความถูกต ้อง)
ื รบรองกำรจดทะเบี
ึ่ อำยุไม่เกินหก
สำเนำหน ังสอ
ั
ยนนิติบุคคล ซงมี
เดือน น ับแต่ว ันร ับรอง
ฉบ ับจร ิง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
ื่ และ/หรือประทับตรารับรองความถูกต ้อง)
หมำยเหตุ (พร ้อมลงลายมือชอ
ื
หน ังสอมอบอ
ำนำจ ตำมแบบ ด.4
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ สำเนำโฉนดทีด
่ ินทีม
่ ล
ี ำยมือชื่อเจ้ำของทีด
่ ินลงนำมรบรอง
ั
ฉบ ับจร ิง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
ื่ และ/หรือประทับตรารับรองความถูกต ้อง)
หมำยเหตุ (พร ้อมลงลายมือชอ
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบ ับจร ิง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
ื่ และ/หรือประทับตรา
หมำยเหตุ (เอกสารของผู ้แจ ้ง พร ้อมลงลายมือชอ
รับรองความถูกต ้อง)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบ ับจร ิง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
ื่ และ/หรือ
หมำยเหตุ (เอกสารของผู ้รับมอบอานาจ พร ้อมลงลายมือชอ
ประทับตรารับรองความถูกต ้อง)

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ใบร ับแจ้งกำรขุดดินหรือถมดิน
(หมายเหตุ: (ฉบั บละ 500 บาท))
2)

ค่ำค ัดสำเนำหรือถ่ำยเอกสำร
(หมายเหตุ: (ฉบั บละ 1 บาท))

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

สานักการโยธา

กรมทีด
่ น
ิ

กรมการปกครอง

สานักการโยธา

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 500 บาท
ค่ำธรรมเนียม 1 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบร ิกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบร ิกำร
1)
ฝ่ ายโยธา สานักงานเขตบางนา 888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02 173 5253 - 7 ต่อ 6060-2 โทรสาร 02 173 5266
http://www.bangkok.go.th/bangna/
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์รับเรือ
่ งราวร ้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1555
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ .1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต

แบบฟอร ์ม ต ัวอย่ำงและคู ่มอ
ื กำรกรอก
ลำด ับ
1)
คาร ้องขออนุญาตการต่า ง ๆ
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอร ์ม

หมำยเหตุ
ขัน
้ ตอน ระยะเวลา และสว่ นงานทีร่ ับผิดชอบ
ขัน
้ ตอนที่ 1 นับระยะเวลารวมกับ ขัน
้ ตอนที่ 2
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
ื่ รับรองสาเนาทุกหน ้าทุกแผ่น
1) สาเนาเอกสารทุกฉบั บทียื่ ่นขออนุญาตเจ ้าของเอกสารนัน
้ ต ้องลงลายมือชอ
ื มอบอานาจควรมีพยานอย่างน ้อย 1 คน ถ ้าผู ้มอบอานาจพิมพ์ลายนิว้ มือต ้องมีพยานลงลายมือชอ
ื่ รับรองไว ้ด ้วย 2 คน
2) หนังสอ
ื่ เท่านัน
้ ถ ้ามีความจาเป็ นทีจ่ ะต ้องใชนิ้ ว้ มืออืน
พยานต ้องลงลายมือชอ
้ การพิมพ์ลายนิว้ มือให ้ใชนิ้ ว้ หัวแม่มอ
ื ซาย
่ เพราะเหตุใด ให ้
ื ด ้วย
บั นทึกความจาเป็ นไวในหนั
้
งสอ
ื มอบอานาจ ให ้ติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร
3) หนังสอ

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: การแจ ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ ้งทีช
่ ารุดหรือสูญหาย
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักการโยธา
ประเภทของงำนบร ิกำร: กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงำนบร ิกำร: รับแจ ้ง
กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุ ญำต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง:
1)พ.ร. บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ . 2543
2)พระราชบั ญญัตท
ิ างหลวง พ.ศ. 2535 แก ้ไขเพิม
่ เติม พ.ศ. 2549
ระด ับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นทีใ่ ห้บร ิกำร: ท ้องถิน
่
กฎหมำยข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบั ญญัตก
ิ ารขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 19 กรณี ใบรับ
แจ ้งชารุด สูญหาย หรือถูกทาลายในสาระสาคัญ ให ้ผู ้ขุดดินตามมาตรา 17 ขอรับใบแทนใบรับแจ ้งต่อเจ ้าพนักงานท ้องถิน
่ ภายใน
ิ วัน นับแต่วันทีท
สามสบ
่ ราบถึงการชารุด สูญหาย หรือถูกทาลายดังกล่าว ภายใน 30 วัน
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิต ิของกระบวนงำน:
จานวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม
่ ากทีส
่ ด
ุ 0
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู ่ม ือประชำชน: การแจ ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ ้งทีช
่ ารุดหรือสูญหาย สานักงานเขตบางนา
เอกสารฉบั บนีด
้ าวน์โ หลดจากเว็บไซต์ร ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคู่มอ
ื ส าหรั บประชาชน
Back end.info.go.th

วันที่เผยแพร่ คู่มอ
ื :-

