คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การแจ้งขุดดิน
หน่วยงานทีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การขุดดินทีต ้องแจ ้งต่อเจ ้าพนั กงานท ้องถินจะต ้องมีองค์ประกอบทีครบถ ้วน ดังนี
1.1การดําเนินการขุดดินนั นจะต ้องเป็ นการดําเนินการในท ้องทีทีพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินใช ้บังคับ ได ้แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท ้องถินอืนตามทีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึน ซึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
5) บริเวณทีมีพระราชกฤษฎีกาให ้ใช ้บังคับกฎหมายว่าด ้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด ้วยการผังเมือง
7) ท ้องทีซึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดให ้ใช ้บังคับพระราชบัญญัตก
ิ ารขุดดินและถมดิน (ใช ้กับกรณีองค์การบริหารส่วน
ท ้องถินซึงไม่อยูใ่ นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่ นเขตผังเมืองรวม)
1.2การดําเนินการขุดดินเข ้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัตก
ิ ารขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทําการขุดดิน
โดยมีความลึกจากระดับพืนดินเกิน 3เมตร หรือมีพนที
ื ปากบ่อดินเกินหนึงหมืนตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพืนทีตามทีเจ ้า
พนั กงานท ้องถินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจ ้าพนั กงานท ้องถินจะต ้องไม่เป็ นการกระทําทีขัดหรือแย ้งกับ
พระราชบัญญัตก
ิ ารขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจ ้งการขุดดิน
เจ ้าพนั กงานท ้องถินต ้องออกใบรับแจ ้งตามแบบทีเจ ้าพนักงานท ้องถินกําหนด เพือเป็ นหลักฐานการแจ ้งภายใน 7 วัน นั บแต่วันที
ได ้รับแจ ้ง ถ ้าการแจ ้งเป็ นไปโดยไม่ถูกต ้องให ้เจ ้าพนั กงานท ้องถินแจ ้งให ้แก ้ไขให ้ถูกต ้องภายใน 7วัน นั บแต่วน
ั ทีมีการแจ ้ง ถ ้าผู ้
แจ ้งไม่แก ้ไขให ้ถูกต ้องภายใน 7วันนั บแต่วันทีผู ้แจ ้งได ้รับแจ ้งให ้แก ้ไข ให ้เจ ้าพนั กงานท ้องถินมีอํานาจออกคําสังให ้การแจ ้งเป็ น
อันสินผล กรณีถ ้าผู ้แจ ้งได ้แก ้ไขให ้ถูกต ้องภายในเวลาทีกําหนด ให ้เจ ้าพนั กงานท ้องถินออกใบรับแจ ้งให ้แก่ผู ้แจ ้งภายใน 3วันนั บ
แต่วันทีได ้รับแจ ้งทีถูกต ้อง
ผู ้ใดประสงค์จะทําการขุดดินโดยมีความลึ
ดจากระดับพืนดินเกินสามเมตร หรือมีพนที
ื ปากบ่อดินเกินหนึงหมืนตารางเมตร หรือมีความลึดหรือพืนทีตามทีเจ ้าพนั กงาน
ท ้องถินประกาศกําหนด ให ้แจ ้งต่อเจ ้าพนั กงานท ้องถินตามแบบทีเจ ้าพนั กานท ้องถินกําหนดโดยยืนเอกสารแจ ้งข ้อมูลดังต่อไปนี
1 แผนผังบริเวณทีประสงค์จะทําการขุดดิน
2 แผนผังแสดงเขตทีดิน
และทีดินบริเวณข ้างเคียง
3 รายการทีกําหนดไว ้ในกฎกระทรวงทีออก
ตามมาตรา 6
4 วิธก
ี ารขุดดินและการขนดิน
5 ระยะเวลาทําการขุดดิน
6 ชือผู ้ควบคุมงานซึงจะต ้องเป็ น
ผู ้มีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามทีกําหนดในกฎกระทรวง
7 ทีตังสํานั กงานของผู ้แจ ้ง
8 ภาระผูกพันต่างๆทีบุคคลอืนมีสว่ นได ้เสียเกียวกับทีดินทีจะทําการขุดดิน
9
เอกสารและรายละเอียดอืนๆ ทีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ถ ้าผู ้
แจ ้งได ้ดําเนินการตามทีระบุไว ้ในวรรคหนึงโดยถูกต ้องแล ้ว ให ้เจ ้าพนั กงานท ้องถินออกใบรับแจ ้งตามแบบทีเจ ้าพนักงานท ้องถิน
กําหนดเพือเป้ นหลักฐานการแจ ้งให ้แ◌่ผู ้นันภายในเจ็ดวันนั บแต่วันทีได ้รับแจ ้ง และให ้ผู ้แจ ้งเริมต ้นทําการขุดดินตามทีได ้แจ ้งไว ้
ตังแต่วันทีได ้รับแจ ้ง
ถ ้าการแจ ้งเป็ นไปโดยไม่ถุกต ้อง ให ้เจ ้าพนั กงานท ้องถินแจ ้งให ้แก ้ไขให ้ถูกต ้อง
ภายในเจ็ดวันนั บตังแต่วน
ั ทีผู ้แจ ้งได ้รับแจ ้งในแก ้ไขจากเจ ้าพนักงานท ้องถิน ให ้เจ ้าพนั กงานท ้องถินมีอํานาจออกคําสังให ้การ
แจ ้งตามวรรคหนึงเป็ นอันสินผล
ถ ้าผู ้แจ ้งได ้แก ้ไขให ้ถูกต ้องภายในเวลาทีกําหนด
ตามวรรคสาม ให ้เจ ้าพนั กงานท ้องถินออกใบรับแจ ้งให ้แก่ผู ้แจ ้งภายในสามวันนั บแต่วน
ั ทีได ้รับแจ ้งทีถูกต ้อง
ผู ้ได ้รับใบแจ ้งต ้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี โทร 045-489427/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (ไม่หยุดทักเทียง))

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 7 วัน
ลําด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ผู ้แจ ้งยืนเอกสารแจ ้งการขุดดิน ตามทีกําหนดให ้เจ ้าพนั กงาน
ท ้องถินดําเนินการตรวจสอบข ้อมูล
(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ))
การพิจารณา
เจ ้าพนั กงานท ้องถินดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกต ้อง)
(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ ้าพนั กงานท ้องถินออกใบรับแจ ้ง และแจ ้งให ้ผู ้แจ ้งมารับใบรับ
แจ ้ง
(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ))

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ((กรณีบค
ุ คลธรรมดา))
2)
หน ังสือร ับรองนิต ิบุคคล
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ((กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล))
3)
แผนผ ังบริเวณทีประสงค์จะดําเนินการขุดดิน
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 4)
แผนผ ังแสดงเขตทีดินและทีดินบริเวณข้างเคียง
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 5)
แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 6)
โฉนดทีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบ ับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของทีดินลงนามร ับรองสําเนาทุกหน้า
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีผู ้ขออนุญาตไม่ใช่เจ ้าของทีดินต ้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ ้าของทีดินให ้ก่อสร ้างอาคารในทีดิน)
7)
หน ังสือมอบอํานาจกรณีให้บุคคลอืนยืนแจ้งการขุดดิน
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 8)
หน ังสือยินยอมของเจ้าของทีดินกรณีทดิ
ี นบุคคลอืน
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
-

5 วัน

-

1 วัน

-

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

-

ลําด ับ
9)

10)

11)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุ รายการคํานวณ (วิศวกรผูอ
้ อกแบบและคํานวณ การขุดดินทีมี
ความลึกจากระด ับพืนดินเกิน ๓ เมตร หรือพืนทีปากบ่อดินเกิน
10,000 ตารางเมตร ต้องเป็นผูไ้ ด้ร ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ตากว่
ํ
าระด ับสาม ัญ
วิศวกร กรณีการขุดดินทีมีความลึกเกินสูง 20 เมตร วิศวกร
ผูอ
้ อกแบบและคํานวณต้องเป็นผูไ้ ด้ร ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระด ับวุฒวิ ศ
ิ วกร)
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ รายละเอียดการติดตงอุ
ั ปกรณ์สําหร ับว ัดการเคลือนต ัวของดิน
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (กรณีการขุดดินลึกเกิน 20 เมตร)
ชือผูค
้ วบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือมีพนที
ื ปาก
บ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือมีพนที
ื ตามที
เจ้าพน ักงานท้องถินประกาศกําหนดผูค
้ วบคุมงานต้องเป็นผูไ้ ด้ร ับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา)
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมต่อฉบ ับ ฉบ ับละ 500 บาท
(หมายเหตุ: -)
2)

ค่าค ัดสําเนาหรือถ่ายเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
กรุงเทพมหานครร ้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที 6 : 02-299-4000)
3. ทาง ไปรษณีย ์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร ้อง เรียนด ้วยตนเอง
6. ตู ้รับฟั งความคิดเห็น (ตังอยู่ ณ ศูนย์บริการข ้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที 6)
))
2)
ผู ้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวัดอุบลราชธานี))
3)
องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ
(หมายเหตุ: ((เลขที 99 หมูท
่ ี 12 ตําบลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 /
www.muangsamsib.go.th)))
4)
นายอําเภอม่วงสามสิบ
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมอําเภอม่วงสามสิบ))
5)
ศูนย์บริการประชาชน สํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี

ลําด ับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
ชือแบบฟอร์ม
ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ อ
ื การกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที
ชือกระบวนงาน: การแจ ้งขุดดิน
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีให ้บริการในส่วนภูมภ
ิ าคและส่วนท ้องถิน (กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วย
เดียว)
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: รับแจ ้ง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระด ับผลกระทบ: บริการทัวไป
พืนทีให้บริการ: ท ้องถิน
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัตก
ิ ารขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 7.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน ้อยทีสุด 0
ชืออ้างอิงของคูม
่ อ
ื ประชาชน: การแจ ้งขุดดิน
เอกสารฉบับ นีดาวน์โหลดจากเว็ บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมู ลคูม
่ อ
ื สํ าหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

