คู่มือสาหรับประชาชน : การแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ้งที่ชารุดหรือสูญหาย
หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายโยธา สานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
มาตรา 19 กรณีใบรับแจ้งชารุด สูญหาย หรือถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา 17 ขอรับใบแทนใบรับ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบถึงการชารุด สูญหาย หรือถูกทาลายดังกล่าว ภายใน 30 วัน
ผู้ประสงค์จะขอรับใบแทนรับแจ้งการขุดดิ นหรือขอรับใบแทนใบรับแจ้งการถมดิน โดยติดต่อที่ฝ่ายโยธา สานักงานเขต
พื้นที่ด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในข้อ 14 ฝ่ายโยธา สานักงานเขตจะทาการตรวจสอบพิจารณา และออก
ใบแทนใบรับแจ้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 10 ผู้อนุญาตต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน และแจ้งให้ ผู้ยื่นคาขอทราบภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนั บระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2) กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้สามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้อง
ดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้ง
คาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
3) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkok.go.th/yota/
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ฝ่ายโยธา สานักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวง
ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ / โทรสาร
02-354-4203
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

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

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ายโยธา สานักงานเขต
ทุกเขต))
2) การพิจารณา
ตรวจสอบสถานที่
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ายโยธา สานักงานเขต
ทุกเขต))
3) การพิจารณา
พิจารณารายละเอียดตามรูปแบบ และกฎหมาย/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ายโยธา สานักงานเขต
ทุกเขต
))

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายโยธาสานักงานเขต
ราชเทวี

1 วัน

ฝ่ายโยธาสานักงานเขต
ราชเทวี

28 วัน

ฝ่ายโยธาสานักงานเขต
ราชเทวี

ลาดับ
ขั้นตอน
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้อานวยการเขตลงนามใบรับแจ้ง
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ายโยธา สานักงานเขต
ทุกเขต))

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายโยธาสานักงานเขต
ราชเทวี

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับใบรับแจ้งการขุดดิน หรือใบแทนใบ
รับแจ้งการถมดิน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองที่ดิน
หรือผู้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว โดยยื่นหนังสือขออนุญาตต่อ
ผู้อานวยการเขต)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สานักการโยธา

2)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารของผู้แจ้ง พร้อมลงลายมือชื่อและ/หรือ
ประทับตรารับรองความถูกต้อง)

กรมการปกครอง

3)

สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารของผู้รับมอบอานาจ พร้อมลงลายมือชื่อและ/หรือ
ประทับตรารับรองความถูกต้อง)

กรมการปกครอง

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกินหก
เดือน นับแต่วันรับรอง
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (พร้อมลงลายมือชื่อและ/หรือประทับตรารับรองความ
ถูกต้อง)
5) หนังสือมอบอานาจ ตามแบบ ด.4
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 6) สาเนาโฉนดที่ดินที่มีลายมือชื่อเจ้าของที่ดินลงนามรับรอง
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (พร้อมลงลายมือชื่อและ/หรือประทับตรารับรองความ
ถูกต้อง)
7) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารของผู้แจ้ง พร้อมลงลายมือชื่อและ/หรือ
ประทับตรารับรองความถูกต้อง)
8) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารของผู้รับมอบอานาจ พร้อมลงลายมือชื่อและ/หรือ
ประทับตรารับรองความถูกต้อง)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สานักการโยธา

กรมที่ดิน

กรมการปกครอง

สานักการโยธา

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
(หมายเหตุ: (ฉบับละ 500 บาท))
2)

ค่าคัดสาเนาหรือถ่ายเอกสาร
(หมายเหตุ: (ฉบับละ 1 บาท))

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 500 บาท

ค่าธรรมเนียม 1 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ฝ่ายโยธา สานักงานเขตทุกเขต
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ / โทรสาร 02354-4203))
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร โทร. 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 ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1) คาร้องขออนุญาตการต่าง ๆ
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 1 นับระยะเวลารวมกับ ขั้นตอนที่ 2

ชื่อแบบฟอร์ม

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1) สาเนาเอกสารทุกฉบับที่ยื่นขออนุญาตเจ้าของเอกสารนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาทุกหน้าทุกแผ่น
2) หนังสือมอบอานาจควรมีพยานอย่างน้อย 1 คน ถ้าผู้มอบอานาจพิมพ์ลายนิ้วมือต้ องมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้
ด้วย 2 คน พยานต้องลงลายมือชื่อเท่านั้น การพิมพ์ลายนิ้วมือให้ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้าย ถ้ามีความจาเป็นที่จะต้องใช้นิ้วมืออื่น
เพราะเหตุใด ให้บันทึกความจาเป็นไว้ในหนังสือด้วย
3) หนังสือมอบอานาจ ให้ติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ้งที่ชารุดหรือสูญหาย
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สานักการโยธา สานักการโยธา สานักการโยธา
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
2) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 19 กรณีใบรับ
แจ้งชารุด สูญหาย หรือถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา 17 ขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบถึงการชารุด สูญหาย หรือถูกทาลายดังกล่าว ภายใน 30 วัน
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 30.0

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ้งที่ชารุดหรือสูญหาย ฝ่ายโยธา สานักงานเขต
ราชเทวี ณัฏฐ์ณิชาภา

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 21/07/2558

