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คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้ งความประสงค์ ขอรับใบแทนใบแจ้ งที่ชาํ รุ ดหรือสูญหาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตบึงกุ่ม
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้ งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ้ งที่ชํารุดหรือสูญหาย
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตบึงกุ่ม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดิ นและถมดิ น พ.ศ. 2543
2)

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติ ม พ.ศ. 2549

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 19
กรณีใบรับแจ้ งชํารุด สูญหาย หรื อถูกทําลายในสาระสําคัญ ให้ ผ้ ขู ดุ ดินตามมาตรา 17 ขอรับใบแทนใบรับแจ้ งต่อ
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่ทราบถึงการชํารุด สูญหาย หรื อถูกทําลายดังกล่าว ภายใน 30
วัน
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้ งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ้ งที่ชํารุดหรือสูญหาย สํานักงานเขตบึงกุ่ม
(จเร)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ ฝ่ ายโยธา สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที ่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม เขต
บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
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หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
มาตรา 19 กรณีใบรับแจ้ งชํารุด สูญหาย หรื อถูกทําลายในสาระสําคัญ ให้ ผ้ ขู ดุ ดินตามมาตรา 17 ขอรับใบแทนใบรับ
แจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่ทราบถึงการชํารุด สูญหาย หรื อถูกทําลายดังกล่าว ภายใน 30
วัน
ผู้ประสงค์จะขอรับใบแทนรับแจ้ งการขุดดินหรื อขอรับใบแทนใบรับแจ้ งการถมดิน โดยติดต่อที่ฝ่ายโยธา สํานักงาน
เขตพื ้นที่ด้วยตนเอง พร้ อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในข้ อ 14 ฝ่ ายโยธา สํานักงานเขตจะทําการตรวจสอบพิจารณา
และออกใบแทนใบรับแจ้ ง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับการแจ้ ง
พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 10 ผู้อนุญาต
ต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ระบุไว้ ในคูม่ ือสําหรับประชาชน และแจ้ งให้ ผู้ยื่นคําขอทราบภายในเจ็ด
วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
หมายเหตุ

1) ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้ อง
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละ
ดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
ทิ ้งคําขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จ ตามมาตรา 10 แห่ง
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พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.bangkok.go.th/yota/

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบเอกสาร

1 ชัว่ โมง

การพิจารณา

ตรวจสอบสถานที่

1 วัน

การพิจารณา

พิจารณารายละเอียดตาม
รูปแบบ และกฎหมาย/
ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

28 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เสนอผู้อํานวยการเขตลง
นามใบรับแจ้ ง

1 วัน

1)

2)

3)

4)

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายโยธา
(หน่วยงาน
สํานักงานเขตบึง ผู้รับผิดชอบ ฝ่ าย
กุ่ม
โยธา สํานักงาน
เขตทุกเขต)
ฝ่ ายโยธา
(หน่วยงาน
สํานักงานเขตบึง ผู้รับผิดชอบ ฝ่ าย
กุ่ม
โยธา สํานักงาน
เขตทุกเขต)
ฝ่ ายโยธา
(หน่วยงาน
สํานักงานเขตบึง ผู้รับผิดชอบ ฝ่ าย
กุ่ม
โยธา สํานักงาน
เขตทุกเขต
)
ฝ่ ายโยธา
(หน่วยงาน
สํานักงานเขตบึง ผู้รับผิดชอบ ฝ่ าย
กุ่ม
โยธา สํานักงาน
เขตทุกเขต)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

สํานักการโยธา

0

1

ชุด

1)

2)

3)

4)

หมายเหตุ
(เอกสารของผู้แจ้ ง
พร้ อมลงลายมือ
ชื่อและ/หรื อ
ประทับตรารับรอง
ความถูกต้ อง)
(เอกสารของผู้รับ
มอบอํานาจ
พร้ อมลงลายมือ
ชื่อและ/หรื อ
ประทับตรารับรอง
ความถูกต้ อง)
(เอกสารของผู้แจ้ ง
พร้ อมลงลายมือ
ชื่อและ/หรื อ
ประทับตรารับรอง
ความถูกต้ อง)
(เอกสารของผู้รับ
มอบอํานาจ
พร้ อมลงลายมือ
ชื่อและ/หรื อ
ประทับตรารับรอง
ความถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

หนังสือแจ้ งความ สํานักการโยธา
ประสงค์ขอรับใบ

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
(เอกสารลงนาม
โดยเจ้ าของอาคาร
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
รับแจ้ งการขุดดิน
หรื อใบแทนใบรับ
แจ้ งการถมดิน

2)

3)

4)

สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล ซึง่ มีอายุ
ไม่เกินหกเดือน
นับแต่วนั รับรอง
หนังสือมอบ
อํานาจ ตามแบบ
ด.4
สําเนาโฉนดที่ดนิ
ที่มีลายมือชื่อ
เจ้ าของที่ดนิ ลง
นามรับรอง

หมายเหตุ
หรื อผู้ครอบครอง
ที่ดนิ หรื อผู้รับ
มอบอํานาจจาก
บุคคลดังกล่าว
โดยยื่นหนังสือขอ
อนุญาตต่อ
ผู้อํานวยการเขต)
(พร้ อมลงลายมือ
ชื่อและ/หรื อ
ประทับตรารับรอง
ความถูกต้ อง)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ชุด

สํานักการโยธา

1

0

ชุด

-

กรมที่ดนิ

0

1

ชุด

(พร้ อมลงลายมือ
ชื่อและ/หรื อ
ประทับตรารับรอง
ความถูกต้ อง)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ใบรับแจ้ งการขุดดินหรื อถมดิน
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ (ฉบับละ 500 บาท)
2)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

ค่ าคัดสําเนาหรือถ่ ายเอกสาร
ค่ าธรรมเนียม 1 บาท
หมายเหตุ (ฉบับละ 1 บาท)
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ฝ่ ายโยธา สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 364 7364
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับเรื่ องราวร้ องทุกข์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1555
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คําร้ องขออนุญาตการต่าง ๆ
-

19. หมายเหตุ
ขันตอน
้
ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขันตอนที
้
่ 1 นับระยะเวลารวมกับ ขันตอนที
้
่2
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
้ องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาทุกหน้ าทุกแผ่น
1) สําเนาเอกสารทุกฉบับที่ยื่นขออนุญาตเจ้ าของเอกสารนันต้
2) หนังสือมอบอํานาจควรมีพยานอย่างน้ อย 1 คน ถ้ าผู้มอบอํานาจพิมพ์ลายนิ ้วมือต้ องมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้
ด้ วย 2 คน พยานต้ องลงลายมือชื่อเท่านัน้ การพิมพ์ลายนิ ้วมือให้ ใช้ นิ ้วหัวแม่มือซ้ าย ถ้ ามีความจําเป็ นที่จะต้ องใช้ นิ ้วมือ
อื่นเพราะเหตุใด ให้ บนั ทึกความจําเป็ นไว้ ในหนังสือด้ วย
3) หนังสือมอบอํานาจ ให้ ตดิ อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร
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วันที่พมิ พ์
สถานะ

08/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

