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คูมือสําหรับประชาชน : การแจงขุดดิน
หนวยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติว้ จังหวัดยโสธร
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การแจงขุดดิน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลปาติว้ อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา
1) พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด

7 วัน

0
0
0

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 19/07/2015 22:43 การแจงขุดดินเทศบาลตําบลปาติ้ว
11. ชองทางการใหบริการ
1)
สถานที่ใหบริการ
ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ทจี่ ะดําเนินการขุดดิน /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ
-
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การขุดดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีองคประกอบที่ครบถวนดังนี้
1.1 การดําเนินการขุดดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
ใชบังคับไดแก
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรั ฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับ
กรณีองคการบริหารสวนทองถิ่นซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม)
1.2 การดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา 17 แหง พระราชบั ญญัติการขุดดินและถมดินคือ
ประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตรหรือมีพื้นที่ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมี
ความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นจะตองไมเปนการ
กระทําที่ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจงการขุดดิน เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
เพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงให
แกไขใหถูกตองภายใน 7 วันนับแตวันที่มีการแจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7 วันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงให
แกไขให เจาพนักงานท องถิ่นมี อํานาจออกคําสั่งใหก ารแจง เปนอันสิ้นผลกรณีถาผู แจงไดแกไขใหถูกตอ งภายในเวลาที่
กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3วันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน
ที่ ประเภทขั้นตอน
การบริการ
ใหบริการ
ที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ
ผูแจงยื่นเอกสารแจงการขุด
1 วัน
เอกสาร
ดินตามที่กําหนดใหเจา
พนักงานทองถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูล
2) การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่น
5 วัน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกตอง)
3) การลงนาม/
เจาพนักงานทองถิ่นออกใบ
1 วัน
คณะกรรมการมี รับแจงและแจงใหผูแจงมา

หมายเหตุ
(องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นทีท่ ี่จะ
ดําเนินการขุดดิน)
(องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นทีท่ ี่จะ
ดําเนินการขุดดิน)
(องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นทีท่ ี่จะ
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ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
มติ
รับใบรับแจง
ระยะเวลาดําเนินการรวม
7 วัน
ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน
ใหบริการ
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ดําเนินการขุดดิน)

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
จํานวน
ที่
รายการเอกสารยืนยันตัวตน ภาครัฐผูออก เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจําตัวประชาชน
0
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
0
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
จํานวน
ที่
รายการเอกสารยืนยันตัวตน ภาครัฐผูออก เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง
1) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะ
1
ดําเนินการขุดดิน
2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดิน
1
บริเวณขางเคียง
3) แบบแปลนรายการประกอบ
1
แบบแปลน
4) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1
0
ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอม
เจาของที่ดินลงนามรับรอง
สําเนาทุกหนา

5)
6)

หนังสือมอบอํานาจกรณีให
บุคคลอื่นยื่นแจงการขุดดิน
หนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคลอื่น

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1
1

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ
ฉบับ

กรณีบุคคลธรรมดา
กรณีนิติบุคคล

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

0

ชุด

-

0

ชุด

-

1

ชุด

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
0

-

1

0

ชุด

กรณีผูขออนุญาต
ไมใชเจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอมของ
เจาของที่ดินให
กอสรางอาคารใน
ที่ดิน
-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

7)

รายการคํานวณ (วิศวกร
ผูออกแบบและคํานวณการขุด
ดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดิน
เกิน๓เมตรหรือพื้นที่ปากบอดิน
เกิน 10,000 ตารางเมตรตอง
เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาไมต่ํากวาระดับ
สามัญวิศวกรกรณีการขุดดินที่มี
ความลึกเกินสูง 20 เมตรวิศวกร
ผูออกแบบและคํานวณตองเปน
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร)
รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ
สําหรับวัดการเคลือ่ นตัวของดิน
ชื่อผูควบคุมงาน (กรณีการขุด
ดินลึกเกิน 3 เมตรหรือมีพื้นที่
ปากบอดินเกิน 10,000 ตาราง
เมตรหรือมีความลึกหรือมีพื้นที่
ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
ประกาศกําหนดผูควบคุมงาน
ตองเปนผูไดรบั ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา)

8)
9)

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมตอฉบับ
คาธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ
-

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
0

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

กรณีการขุดดินลึก
เกิน 20 เมตร
-
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17. ชองทางการรองเรียน
1) กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.dpt.go.th โทรศัพท ถ.พระราม 9
: 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000 เลขที่ 224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ
10320 และ เลขที่ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400
2) ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง โทร. 02-299-4311-12
3) รองเรียนดวยตนเอง
4) ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามที่ 6)
5) ผูวาราชการจังหวัด ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

19/07/2558
คูมือประชาชนอยูระหวางการ
จัดทํา / แกไข (User)
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว
จังหวัดยโสธร สถ.มท.
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย -

