คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งควำมประสงค์จะทำกำรขุดดิน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ฝ่ายโยธา สานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
พระราชบัญญัติการขุดและถมดิน พ.ศ. 2543
มาตรา 17 ผู้ใดประสงค์จะทาการขุดดินทีมมีความลกกจากระดับพ้นนดินเดิมเกินกวาาสามเมตร หร้มมีพ้นนทีมปากบามดินเกินหนกมง
หม้มนตารางเมตร หร้มมีความลกกหร้มพ้นนทีมตามทีมเจ้าพนักงานท้มงถิมนประกาศ ให้แจ้งตามเจ้าพนักงานท้มงถิมน ภายใน 7 วัน
ผู้ประสงค์จะทาการขุดดิน ตามทีมกฎหมายหร้มเจ้าพนักงานท้มงถิมนประกาศกาหนด ต้มงแจ้งตามเจ้าพนักงานท้มงถิมน โดย
ติดตามทีมฝ่ายโยธา สานักงานเขตพ้นนทีมด้วยตนเมง พร้มมเมกสารหลักฐานตามทีมระบุในข้ม 14
ผู้ประสงค์จะทาการขุดดินหร้มถมดิน ตามทีมกฎหมายหร้มเจ้าพนักงานท้มงถิมนประกาศกาหนดแจ้งเร้มมงราวตามสานักงาน
เขตพ้นนทีมแล้ว ฝ่ายโยธา สานักงานเขตจะทาการตรวจสมบพิจารณา และมมกใบรับแจ้งหร้มมีหนังส้มแจ้งไมามนุญาตพร้มม
ด้วยเหตุผลให้ผู้ประสงค์จะทาการฯ ทราบ ภายใน 7 วัน นับแตาวันทีมได้รับการแจ้ง
พระราชบัญญัติการมานวยความสะดวกในการพิจารณามนุญาตขมงทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 10 ผู้มนุญาตต้มง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาทีมระบุไว้ในคูาม้มสาหรับประชาชน และแจ้งให้ ผู้ย้มนคาขมทราบภายในเจ็ดวันนับ
แตาวันทีมพิจารณาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
1) ขันนตมนการดาเนินงานตามคูาม้มจะเริมมนับระยะเวลาตันงแตาเจ้าหน้าทีมตรวจสมบเมกสารครบถ้วนตามทีมระบุไว้ในคูาม้ม
ประชาชนเรียบร้มยแล้ว
2) กรณีคาขมหร้มเมกสารหลักฐานไมาครบถ้วน/หร้มมีความบกพรามงไมาสมบูรณ์ เป็นเหตุไมาให้สามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าทีมจะจัดทาบันทกกความบกพรามงขมงรายการเมกสารหร้มเมกสารหลักฐานทีมย้มนเพิมมเติม โดยผู้ย้มนคาขมจะต้มง
ดาเนินการแก้ไขและ/หร้มย้มนเมกสารเพิมมเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทกกดังกลาาว มิเชานนันนจะถ้มวาาผู้ย้มนคาขมละทินง

คาขม โดยเจ้าหน้าทีมและผู้ย้มนคาขมหร้มผู้ได้รับมมบมานาจจะลงนามบันทกกดังกลาาว และจะมมบสาเนาบันทกกความบกพรามง
ดังกลาาวให้ผู้ย้มนคาขมหร้มผู้ได้รับมมบมานาจไว้เป็นหลักฐาน
3) เจ้าหน้าทีมจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย้มนคาขมทราบภายใน 7 วัน นับแตาวันทีมพิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แหาง
พ.ร.บ.การมานวยความสะดวกในการพิจารณามนุญาตขมงทางราชการ พ.ศ.2558
ดูรายละเมียดเพิมมเติมได้ทีม www.bangkok.go.th/yota/
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ฝ่ายโยธา สานักงานเขตราชเทวี/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ / โทรสาร 02-354-4203))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:00 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 7 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ตรวจสมบเมกสาร
(หมายเหตุ: (ฝ่ายโยธา สานักงานเขตทุกเขต))
2) กำรพิจำรณำ
ตรวจสมบสถานทีม และพิจารณารายละเมียดตามรูปแบบและ
กฎหมาย/ระเบียบทีมเกีมยวข้มง
(หมายเหตุ: (ฝ่ายโยธา สานักงานเขตทุกเขต))
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เสนมผู้มานวยการเขตลงนามใบรับแจ้ง
(หมายเหตุ: (ฝ่ายโยธา สานักงานเขตทุกเขต))

ระยะเวลำ
1 ชัมวโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายโยธาสานักงานเขต
ราชเทวี

6 วัน

ฝ่ายโยธาสานักงานเขต
ราชเทวี

1 วัน

ฝ่ายโยธาสานักงานเขต
ราชเทวี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือแจ้งควำมประสงค์จะทำกำรขุดดินหรือถมดิน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เมกสารลงนามโดยเจ้าขมงมาคารหร้มผู้ครมบครมงทีมดิน
หร้มผู้รับมมบมานาจจากบุคคลดังกลาาว โดยย้มนหนังส้มขมมนุญาตตาม
ผู้มานวยการเขต)
2) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 3 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 3) รำยกำรคำนวณ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 4) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เมกสารขมงผู้แจ้ง พร้มมลงลายม้มช้มมและ/หร้ม
ประทับตรารับรมงความถูกต้มง)
5) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เมกสารขมงผู้รับมมบมานาจ พร้มมลงลายม้มช้มมและ/หร้ม
ประทับตรารับรมงความถูกต้มง)
6) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งมีอำยุไม่เกินหก
เดือน นับแต่วันรับรอง
ฉบับจริง 0 ชุด

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สานักการโยธา

สานักการโยธา

สานักการโยธา

กรมการปกครมง

กรมการปกครมง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ

7)

8)

9)

10)

11)

12)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือมอบอำนำจ ตำมแบบ ด.4
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือแสดงควำมยินยอมของเจ้ำของที่ดิน ตำมแบบ ด.3
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (พร้มมสาเนาใบมนุญาตจากผู้ประกมบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงำน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ ( พร้มมสาเนาใบมนุญาตผู้ประกมบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
สำเนำโฉนดที่ดินที่มีลำยมือชื่อเจ้ำของที่ดินลงนำมรับรอง
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เมกสารขมงผู้แจ้ง พร้มมลงลายม้มช้มมและ/หร้ม
ประทับตรารับรมงความถูกต้มง)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

สานักการโยธา

สานักการโยธา

สานักการโยธา

สานักการโยธา

กรมทีมดิน

กรมการปกครมง

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
13) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เมกสารขมงผู้รับมมบมานาจ พร้มมลงลายม้มช้มมและ/หร้ม
ประทับตรารับรมงความถูกต้มง)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ใบรับแจ้งกำรขุดดิน
(หมายเหตุ: (ฉบับละ 500 บาท))
2)

ค่ำคัดสำเนำหรือถ่ำยเอกสำร
(หมายเหตุ: (ฉบับละ 1 บาท))

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สานักการโยธา

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 500 บาท

ค่ำธรรมเนียม 1 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ฝ่ายโยธา สานักงานเขตราชเทวี
(หมายเหตุ: (เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ / โทรสาร 02354-4203))
2) ศูนย์รับเร้มมงราวร้มงทุกข์ กทม. 1555
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 (แบบ ด.1)
(หมายเหตุ: -)
2) หนังส้มแสดงความยินยมมขมงเจ้าขมงทีมดิน (แบบ ด.3)
(หมายเหตุ: -)
3) หนังส้มมมบมานาจ (แบบ ด.4)
(หมายเหตุ: -)
4) หนังส้มรับรมงขมงผู้ประกมบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (แบบ ด.5)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
ขันนตมน ระยะเวลา และสาวนงานทีมรับผิดชมบ
ขันนตมนทีม 1 นับระยะเวลารวมกับ ขันนตมนทีม 2
รายการเมกสารหลักฐานประกมบ
1) สาเนาเมกสารทุกฉบับทีมย้มนขมมนุญาตเจ้าขมงเมกสารนันนต้มงลงลายม้มช้มมรับรมงสาเนาทุกหน้าทุกแผาน
2) หนังส้มมมบมานาจควรมีพยานมยาางน้มย 1 คน ถ้าผู้มมบมานาจพิมพ์ลายนินวม้มต้มงมีพยานลงลายม้มช้มมรับรมงไว้
ด้วย 2 คน พยานต้มงลงลายม้มช้มมเทาานันน การพิมพ์ลายนินวม้มให้ใช้นินวหัวแมาม้มซ้าย ถ้ามีความจาเป็นทีมจะต้มงใช้นินวม้มม้มน
เพราะเหตุใด ให้บันทกกความจาเป็นไว้ในหนังส้มด้วย
3) หนังส้มมมบมานาจ ให้ติดมากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งความประสงค์จะทาการขุดดิน
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักการโยธา สานักการโยธา สานักการโยธา
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการทีมเบ็ดเสร็จในหนาวยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง

กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
2)พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549
ระดับผลกระทบ: บริการทัมวไป
พื้นที่ให้บริกำร: ท้มงถิมน
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 7.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลีมยตามเด้มน 0
จานวนคาขมทีมมากทีมสุด 0
จานวนคาขมทีมน้มยทีมสุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การแจ้งความประสงค์จะทาการขุดดิน

เมกสารฉบับนีนดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้มมูลคูาม้มสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันทีมเผยแพราคูาม้ม: -

