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คู่มือสาหรั บประชาชน: การแจ้ งขุดดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้ งขุดดิน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดิ นและถมดิ น พ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
7 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้ งขุดดิน
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กองช่าง เทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมื อง จังหวัดพะเยา /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การขุดดินที่ต้องแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะต้ องมีองค์ประกอบที่ครบถ้ วน ดังนี ้
1.1การดาเนินการขุดดินนันจะต้
้ องเป็ นการดาเนินการในท้ องที่ที่พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินใช้ บงั คับ
ได้ แก่
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1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพkะจัดตังขึ
้ ้น ซึง่ รัฐมนตรี ประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ ใช้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
7) ท้ องที่ซงึ่ รัฐมนตรี ประกาศกาหนดให้ ใช้ บงั คับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้ กบั กรณีองค์การ
บริหารส่วนท้ องถิ่นซึง่ ไม่อยูใ่ นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่ นเขตผังเมืองรวม)
1.2การดาเนินการขุดดินเข้ าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทาการ
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื ้นดินเกิน 3เมตร หรื อมีพื ้นที่ปากบ่อดินเกินหนึง่ หมื่นตารางเมตร หรื อมีความลึกหรื อ
พื ้นที่ตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกาศกาหนดโดยการประกาศของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะต้ องไม่เป็ นการกระทาที่ขดั
หรื อแย้ งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจ้ งการขุดดิน
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องออกใบรับแจ้ งตามแบบที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนด เพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้ งภายใน 7 วัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง ถ้ าการแจ้ งเป็ นไปโดยไม่ถกู ต้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นแจ้ งให้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 7วัน นับแต่
วันที่มีการแจ้ ง ถ้ าผู้แจ้ งไม่แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 7วันนับแต่วนั ที่ผ้ แู จ้ งได้ รับแจ้ งให้ แก้ ไข ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจ
ออกคาสัง่ ให้ การแจ้ งเป็ นอันสิ ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้ งได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในเวลาที่กาหนด ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นออกใบ
รับแจ้ งให้ แก่ผ้ แู จ้ งภายใน 3วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งที่ถกู ต้ อง

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้แจ้ งยื่นเอกสารแจ้ งการขุด 1 วัน
ดิน ตามที่กาหนดให้ เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นดาเนินการ
ตรวจสอบข้ อมูล

-

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการขุดดิน)

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ดาเนินการตรวจสอบและ

-

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

5 วัน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

พิจารณา (กรณีถกู ต้ อง)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นออกใบ 1 วัน
รับแจ้ ง และแจ้ งให้ ผ้ แู จ้ งมา
รับใบรับแจ้ ง

หมายเหตุ

พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการขุดดิน)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการขุดดิน)

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
((กรณีบคุ คล
ธรรมดา))
((กรณีนิตบิ คุ คล))

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนผังบริเวณที่ ประสงค์จะ
ดาเนินการขุดดิน
แผนผังแสดงเขต ที่ดนิ และที่ดนิ

1

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

ชุด

-
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ที่

3)

4)

5)

6)

7)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
บริเวณข้ างเคียง
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน
โฉนดที่ดนิ น.ส.3
หรื อ ส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ า พร้ อม
เจ้ าของที่ดินลง
นามรับรอง
สาเนาทุกหน้ า
หนังสือมอบ
อานาจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจ้ ง
การขุดดิน
หนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที่ดนิ
กรณีที่ดินบุคคล
อื่น
รายการคานวณ
(วิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คานวณ การขุด
ดินที่มีความลึก
จากระดับพื ้นดิน
เกิน ๓ เมตร หรื อ
พื ้นที่ปากบ่อดิน
เกิน 10,000
ตารางเมตร ต้ อง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

(กรณีผ้ ขู ออนุญาต
ไม่ใช่เจ้ าของที่ดนิ
ต้ องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้ าของที่ดินให้
ก่อสร้ างอาคารใน
ที่ดนิ )
-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

8)

9)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
เป็ นผู้ได้ รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ต่ากว่า
ระดับสามัญ
วิศวกร กรณีการ
ขุดดินที่มีความ
ลึกเกินสูง 20
เมตร วิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คานวณต้ องเป็ น
ผู้ได้ รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)
รายละเอียดการ ติดตังอุ
้ ปกรณ์
สาหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน
ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 3 เมตร
หรื อมีพื ้นที่ปาก
บ่อดินเกิน

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 20 เมตร)

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
10,000 ตาราง
เมตร หรื อมีความ
ลึกหรื อมีพื ้นที่
ตามที่เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
ประกาศกาหนด
ผู้ควบคุมงาน
ต้ องเป็ นผู้ได้ รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมต่ อฉบับ ฉบับละ 500 บาท
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับเรื่ องราวร้ องทุกข์ สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
หมายเหตุ (1. ณ สานักงานเทศบาลตาบลแม่ปืม
2. ทางอิ นเตอร์ เน็ต (www.maepuem.go.th))
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หมายเหตุ (-)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

24/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
เทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

