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คู่มือสาหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งขุดดิน
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
๓. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีใ่ ห้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
๑) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. ๒๕๔๓
๖. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
๗. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. ๒๕๔๓
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ ๗วัน
๙. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐
จานวนคาขอที่มากที่สุด ๐
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด ๐
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน คู่มือประชาชนการแจ้งขุดดินเทศบาลตาบลก้านเหลืองอาเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น
๑๕/๐๗/๒๐๑๕ ๑๕:๐๐
๑๑. ช่องทางการให้บริการ
๑) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๓๐/ติดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘:
๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ ๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้
๑.๑การดาเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการดาเนินการในท้องที่ทพี่ ระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับได้แก่
๑) เทศบาล
๒) กรุงเทพมหานคร
๓) เมืองพัทยา
๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
๕) บริเวณทีม่ ีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
๗) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
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๑.๒การดาเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทาการ
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิน่ ประกาศกาหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระทาที่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. ๒๕๔๓
๒. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน ๗ วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗วันนับแต่วันที่มีการแจ้ง
ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗วันนับแต่วันทีผ่ ู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งให้การแจ้ง
เป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน ๓
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

๑)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุด
ดินตามทีก่ าหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นดาเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล

๑ วัน

-

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขุดดิน)

๒)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดาเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต้อง)

๕ วัน

-

๓)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ
รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมา
รับใบรับแจ้ง

๑ วัน

-

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขุดดิน)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขุดดิน)

ระยะเวลาดาเนินการรวม ๗ วัน
๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
๐
๑
ฉบับ
((กรณีบุคคล
๑)
ประชาชน
ธรรมดา))
หนังสือรับรองนิติ ๐
๑
ฉบับ
((กรณีนิติบุคคล))
๒)
บุคคล
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ที่
๑)
๒)
๓)
๔)

๕)
๖)
๗)

๑๕.๒) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะ
ดาเนินการขุดดิน
แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดิน บริเวณข้างเคียง
แบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลน
โฉนดที่ดินน.ส.๓ หรือส.ค.๑
ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรอง
สาเนาทุกหน้า

หนังสือมอบอานาจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจ้งการขุดดิน
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน กรณีที่ดินบุคคลอื่น
รายการคานวณ (วิศวกร
ผู้ออกแบบและคานวณการขุด
ดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดิน
เกิน๓เมตรหรือพื้นที่ปากบ่อดิน
เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรต้อง
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาไม่ตากว่
่ าระดับ
สามัญวิศวกรกรณีการขุดดินที่มี
ความลึกเกินสูง ๒๐ เมตร
วิศวกรผู้ออกแบบและคานวณ
ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา
ระดับวุฒิวิศวกร)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

๑

๐

ชุด

-

๑

๐

ชุด

-

๑

๐

ชุด

-

๐

๑

ชุด

๑

๐

ชุด

(กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้าง
อาคารใน
ที่ดิน)
-

๑

๐

ชุด

-

๑

๐

ชุด

-
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ที่

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

๘)

รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ สาหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน

๑

๐

ชุด

๙)

ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุด
ดินลึกเกิน ๓ เมตรหรือมีพื้นที่
ปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐
ตารางเมตรหรือมีความลึกหรือ
มีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดผู้
ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธา)

๑

๐

ชุด

-

หมายเหตุ
(กรณีการขุด
ดินลึกเกิน
๒๐ เมตร)
-

๑๖. ค่าธรรมเนียม
๑) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ ๕๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท
หมายเหตุ ๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
๑) ช่องทางการร้องเรียนกรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ (๑. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
๒. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม ๙ : ๐๒-๒๐๑-๘๐๐๐ , ถ.พระรามที่ ๖ : ๐๒-๒๙๙-๔๐๐๐)
๓. ทางไปรษณีย์ (๒๒๔ ถ.พระราม ๙ แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
และ ๒๑๘/๑ ถ.พระรามที่ ๖ แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐)
๔. ศูนย์ดารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. ๐๒-๒๙๙-๔๓๑๑-๑๒)
๕. ร้องเรียนด้วยตนเอง
๖. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ ๖)
๒) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด)
๓) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลตาบลก้านเหลืองอาเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์ ๐-๔๓๒๑-๐๗๕๐
(www.tessabankanluang.go.th)
หมายเหตุ๔) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. ๑๐๓๐๐ / สายด่วน ๑๑๑๑ / www.๑๑๑๑.go.th / ตู้ปณ.๑๑๑๑
เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. ๑๐๓๐๐)
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๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

๑๕/๐๗/๒๕๕๘
รออนุมัติขั้นที่ ๑ โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวง
น้อยจังหวัดขอนแก่น สถ.มท.
-

