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คู่มือสําหรั บประชาชน: การแจ้ งขุดดิน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลขามใหญ่ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การแจ้ งขุดดิน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: กองช่าง เทศบาลตําบลขามใหญ่
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การที
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดิ นและถมดิ นพ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พื นทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลาทีกาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
7วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งขุดดิน 21/05/2558 13:55
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ กองช่าง เทศบาลตํ าบลขามใหญ่
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ (โทรศัพท์ 04-5475-051 ต่อ 103 )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การขุดดินทีต้องแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินจะต้ องมีองค์ประกอบทีครบถ้ วนดังนี
1.1การดําเนินการขุดดินนั นจะต้ องเป็ นการดําเนินการในท้ องทีทีพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินใช้ บงั คับ
ได้ แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
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3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้ องถินอืนตามทีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั งขึ นซึงรัฐมนตรี ประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา

5) บริ เวณทีมีพระราชกฤษฎีกาให้ ใช้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
7) ท้ องทีซึงรัฐมนตรี ประกาศกําหนดให้ ใช้ บงั คับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้ กบั กรณีองค์การ
บริ หารส่วนท้ องถินซึงไม่อยูใ่ นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่ นเขตผังเมืองรวม)
1.2การดําเนินการขุดดินเข้ าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทําการ
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื นดินเกิน 3เมตรหรื อมีพื นทีปากบ่อดินเกินหนึงหมืนตารางเมตรหรื อมีความลึกหรื อพื นที
ตามทีเจ้ าพนักงานท้ องถินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจ้ าพนักงานท้ องถิ นจะต้ องไม่เป็ นการกระทําทีขดั หรื อ
แย้ งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจ้ งการขุดดิน
เจ้ าพนักงานท้ องถินต้ องออกใบรับแจ้ งตามแบบทีเจ้ าพนักงานท้ องถินกําหนดเพือเป็ นหลักฐานการแจ้ งภายใน 7 วันนับ
แต่วนั ทีได้ รับแจ้ งถ้ าการแจ้ งเป็ นไปโดยไม่ถกู ต้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ นแจ้ งให้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 7วันนับแต่วนั ทีมี
การแจ้ งถ้ าผู้แจ้ งไม่แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 7วันนับแต่วนั ทีผ้ แู จ้ งได้ รับแจ้ งให้ แก้ ไขให้ เจ้ าพนักงานท้ องถินมีอํานาจออก
คําสังให้ การแจ้ งเป็ นอันสิ นผลกรณีถ้าผู้แจ้ งได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในเวลาที กําหนดให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ นออกใบรับแจ้ ง
ให้ แก่ผ้ แู จ้ งภายใน 3วันนับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งทีถกู ต้ อง
13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั นตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขั นตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้แจ้ งยืนเอกสารแจ้ งการขุด 1 วัน
(องค์กรปกครอง
ดินตามทีกําหนดให้ เจ้ า
ส่วนท้ องถินใน
1)
พนักงานท้ องถินดําเนินการ
พื นทีทีจะ
ตรวจสอบข้ อมูล
ดําเนินการขุดดิน)
การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกู ต้ อง)

5 วัน

-

การลงนาม/

เจ้ าพนักงานท้ องถินออกใบ 1 วัน

-

2)
3)

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินใน
พื นทีทีจะ
ดําเนินการขุดดิน)
(องค์กรปกครอง
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ที

ประเภทขั นตอน
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

รับแจ้ งและแจ้ งให้ ผ้ แู จ้ งมา
รับใบรับแจ้ ง

หมายเหตุ

ส่วนท้ องถินใน
พืนทีทีจะ
ดําเนินการขุดดิน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขั นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สํ
า
เนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
((กรณีบคุ คล
1)
ประชาชน
ธรรมดา))
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ฉบับ
((กรณีนิตบิ คุ คล))
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนผังบริ เวณที ประสงค์จะ
ดําเนินการขุดดิน
แผนผังแสดงเขต ทีดนิ และทีดนิ
บริ เวณข้ างเคียง
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที

4)

5)

6)

7)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
โฉนดทีดนิ น.ส.3
หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของทีดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้ า
หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให้
บุคคลอืนยืนแจ้ ง
การขุดดิน
หนังสือยินยอม
ของเจ้ าของทีดนิ
กรณีทีดินบุคคล
อืน
รายการคํานวณ
(วิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คํานวณการขุด
ดินทีมีความลึก
จากระดับพื นดิน
เกิน๓เมตรหรื อ
พื นทีปากบ่อดิน
เกิน 10,000
ตารางเมตรต้ อง
เป็ นผู้ได้ รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

-

0

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

1

0

ชุด

(กรณีผ้ ขู ออนุญาต
ไม่ใช่เจ้ าของทีดนิ
ต้ องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้ าของทีดินให้
ก่อสร้ างอาคารใน
ทีดนิ )
-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที

8)

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ตํากว่า
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีการ
ขุดดินทีมีความ
ลึกเกินสูง 20
เมตรวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คํานวณต้ องเป็ น
ผู้ได้ รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)
รายละเอียดการ ติดตั งอุปกรณ์
สําหรับวัดการ
เคลือนตัวของดิน
ชือผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 3 เมตร
หรื อมีพื นทีปาก
บ่อดินเกิน
10,000 ตาราง
เมตรหรื อมีความ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 20 เมตร)

1

0

ชุด

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ลึกหรื อมีพื นที
ตามทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
ประกาศกําหนด
ผู้ควบคุมงาน
ต้ องเป็ นผู้ได้ รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมต่ อฉบับฉบับละ 500 บาท
ค่ าธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตํ าบลขามใหญ่ เลขที 339 หมู่ที 14 ตําบลขามใหญ่ อ.เมื อง จ.อุบลราชธานี
34000 โทรศัพท์ 04-5475-051-3 โทรสาร 04-5475-162 เว็ปไซด์ www.khamyaiubon.go.th เฟสบุค/เพจ:
เทศบาลตําบลขามใหญ่
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ-
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