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คู่มือสาหรับประชาชน: การแจ้ งขุดดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลท่าแลง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งขุดดิน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลตาบลท่าแลง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งขุดดิน 21/05/2558 13:55
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ กองช่ าง เทศบาลตาบลท่าแลง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี/ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ : โทรศัพท์ .0-3278-4243
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การขุดดินที่ตอ้ งแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้
1.1การดาเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็ นการดาเนิ นการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บงั คับได้แก่
1) เทศบาล
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2) กรุ งเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่ งรัฐมนตรี ประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
5) บริ เวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซ่ ึ งรัฐมนตรี ประกาศกาหนดให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กบั กรณี องค์การ
บริ หารส่ วนท้องถิ่นซึ่ งไม่อยูใ่ นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่ นเขตผังเมืองรวม)
1.2การดาเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทาการขุด
ดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตรหรื อมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรื อมีความลึกหรื อพื้นที่
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็ นการกระทาที่ขดั หรื อแย้ง
กับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็ นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วนั ที่มีการ
แจ้งถ้าผูแ้ จ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วนั ที่ผแู ้ จ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสัง่
ให้การแจ้งเป็ นอันสิ้ นผลกรณี ถา้ ผูแ้ จ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่
ผูแ้ จ้งภายใน 3วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูแ้ จ้งยืน่ เอกสารแจ้งการขุด
ดินตามที่กาหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นดาเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล

1 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

2)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดาเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณี ถูกต้อง)

5 วัน

กองช่าง

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขุดดิน)
(องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
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ที่

3)

ประเภทขั้นตอน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ
รับแจ้งและแจ้งให้ผแู้ จ้งมา
รับใบรับแจ้ง

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

1 วัน

หมายเหตุ

ดาเนินการขุดดิน)
(องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขุดดิน)

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสื อรับรอง
0
2)
นิติบุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิม่ เติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืน่ เพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แผนผังบริ เวณที่
1
1) ประสงค์จะ
ดาเนินการขุดดิน
แผนผังแสดงเขต
1
2) ที่ดินและที่ดิน
บริ เวณข้างเคียง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

1

ฉบับ

1

ฉบับ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

ชุด

-

หมายเหตุ
(กรณี บุคคล
ธรรมดา)
(กรณี นิติบุคคล)
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ที่

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิม่ เติม

3)

แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน
โฉนดที่ดินน.ส.3
หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สาเนาทุกหน้า
หนังสื อมอบ
อานาจกรณี ให้
บุคคลอื่นยืน่ แจ้ง
การขุดดิน
หนังสื อยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
กรณี ที่ดินบุคคล
อื่น
รายการคานวณ
(วิศวกร
ผูอ้ อกแบบและ
คานวณการขุด
ดินที่มีความลึก
จากระดับพื้นดิน
เกิน๓เมตรหรื อ
พื้นที่ปากบ่อดิน
เกิน 10,000
ตารางเมตรต้อง
เป็ นผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาต

4)

5)

6)

7)

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

(กรณี ผขู้ ออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสื อ
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดิน)
-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

8)

9)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิม่ เติม
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ต่ากว่า
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณี การ
ขุดดินที่มีความ
ลึกเกินสู ง 20
เมตรวิศวกร
ผูอ้ อกแบบและ
คานวณต้องเป็ นผู้
ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)
รายละเอียดการ
ติดตั้งอุปกรณ์
สาหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน
ชื่อผูค้ วบคุมงาน
(กรณี การขุดดิน
ลึกเกิน 3 เมตร
หรื อมีพ้ืนที่ปาก
บ่อดินเกิน
10,000 ตาราง
เมตรหรื อมีความ
ลึกหรื อมีพ้นื ที่
ตามที่เจ้า

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(กรณี การขุดดิน
ลึกเกิน 20 เมตร)

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิม่ เติม

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

พนักงานท้องถิ่น
ประกาศกาหนดผู ้
ควบคุมงานต้อง
เป็ นผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมต่ อฉบับฉบับละ 500 บาท
ค่ าธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เทศบาลตาบลท่าแลง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
หรือ ทางเว็บไซต์ http://www.thalang.go.th
หมายเหตุ : โทรศัพท์. 0-3278-4243
2)
3)

ช่ องทางการร้ องเรียน จังหวัดอื่นๆร้องเรี ยนต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่ านศูนย์ ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด)
ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่ มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ

วันทีพ่ มิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่ คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
นางสาวพรทิพย์ อาริ ยธรรม
-

