คู่มือประชาชน
การแจ้งการขุดดิน

จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวทะเล
อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

คู่มือประชาชน
การแจ้งการขุดดิน
หน่วยงานรับผิดชอบ: องค์การบริการส่วนตาบลหัวทะเล อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
-------------------------------------------------------------------------------๑. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งขุดดิน
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
๓.ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บ ริก ารในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น(กระบวนงานบริก ารที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
๔.หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวของ
๑) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
๖. ช่องทางการให้บริการ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหั ว ทะเล อ าเภอบ าเหน็ จ ณรงค์ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ๓๖๒๒๐ โทรศั พ ท์
๐๔๔๒๗๔๐๑
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
๐๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น.
๗. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคาขอและในการพิจารณาอนุญาต
๑. การขุดดินที่ตอ้ งแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้
๑.๑ การดาเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการดาเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและ
ถมดินใช้บังคับได้แก่
๑) เทศบาล
๒) กรุงเทพมหานคร
๓) เมืองพัทยา
๔) องค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น อื่ น ตามที่ มี ก ฏหมายโดยเฉพาะจัด ตั้ งขึ้น ซึ่ งรัฐ มนตรี
ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๕) บริเวณที่มพี ระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง
๗. ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญ ญั ติการขุดดินและถมดิน
(ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)

-2๑.๒ การดาเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
คือประสงค์จะทาการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืน้ ดินเกิน ๓ เมตรหรือมีพืน้ ที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตาราง
เมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดโดยประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะต้องไม่เป็นการกระทาที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. ๒๕๔๓
๒ การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักการแจ้งภายใน
๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้ให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗
วันนับแต่วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่ งให้ก ารแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูก ต้องภายในเวลาที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถูกต้อง
๘. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

๑

การตรวจสอบ
เอกสาร

ผูแ้ จ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุด
ดินตามที่กาหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นดาเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล

๑ วัน

๒

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดาเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา(กรณีถูกต้อง)

๕ วัน

ส่วนงาน/
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน
พืน้ ที่ที่จะ
ดาเนินการขุด
ดิน)
(องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน
พืน้ ที่ที่จะ
ดาเนินการขุด
ดิน)

-3ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

๓

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ
รับแจ้งและแจ้งให้ผแู้ จ้งให้ผู้
แจ้งมารับใบรับแจ้ง

ระยะเวลา
ให้บริการ
๑ วัน

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-

หมายเหตุ

(องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน
พืน้ ที่ที่จะ
ดาเนินการขุด
ดิน)

ระยะเวลาดาเนินการ ๗ วัน
๙. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
๙.๑ เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

บัตรประจาตัวประชาชน

หน่วยงาน
ภาครัฐผูอ้ อก
เอกสาร
-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
๐

จานวน
เอกสาร
สาเนา
๑

๑
๒

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติบุคคล

-

๐

๑

ฉบับ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
๑

จานวน
เอกสาร
สาเนา
๐

ชุด

-

๑

๐

ชุด

-

๑

๐

ชุด

-

(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิตบิ ุคคล)

๙.๒ เอกสารอื่นๆสาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

๑
๒
๓

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน
ภาครัฐผูอ้ อก
เอกสาร
แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะ
ดาเนินการขุด
แผนผังแสดงเขตที่ดิน
บริเวณข้างเคียง
แบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลน

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-4ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

๔

โฉนดที่ดนิ นส.๓หรือ ส.ค.
๑ ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า
พร้อมเจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองสาเนาทุกหน้า

๕

หนังสือมอบอานาจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจ้งการขุดดิน
หนังสือยินยอมของเจ้าของ
ที่ดนิ กรณีที่ดินบุคคลอื่น
รายการคานวณ(วิศวกร
ผูอ้ อกแบบและคานวณการ
ขุดดินที่มคี วามลึกจากระดับ
พืน้ ดินเกิน ๓ เมตรหรือ
พืน้ ที่ปากบ่อดินเกิน
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรต้อง
เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่า
กว่าระดับสามัญวิศวกร
กรณีการขุดดินที่มคี วามลึก
เกินสูง ๒๐ เมตรวิศวกร
ผูอ้ อกแบบและคานวณต้อง
เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธาระดับ
วุฒิวิศวกร)

๖
๗

หน่วยงาน
ภาครัฐผูอ้ อก
เอกสาร
-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
๐

จานวน
เอกสาร
สาเนา
๑

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

๑

๐

ชุด

(กรณีผขู้ อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้างอาคาร
ในที่ดนิ )
-

-

๑

๐

ชุด

-

-

๑

๐

ชุด

-

-5ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

๘

รายละเอียดการติดตั้ง
อุปกรณ์สาหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน
ชื่อผู้ควบคุมงาน(กรณีการ
ขุดดินลึกเกิน ๓ เมตรหรือมี
พืน้ ที่ปากบ่อดินเกิน
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรหรือมี
ความลึกหรือมีพ้นื ที่ตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศกาหนดผูค้ วบคุม
งานต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธา)

๙

หน่วยงาน
ภาครัฐผูอ้ อก
เอกสาร
-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
๑

จานวน
เอกสาร
สาเนา
๐

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน ๒๐ เมตร)

-

๑

๐

ชุด

-

๑๐. ค่าธรรมเนียม
๑) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ ๕๐๐ บาท

