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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงขุดดิน
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลคําปาหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจงขุดดิน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลคําปาหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแจงขุดดิน อภิชาแสนเฮือง สําเนาคูมือประชาชน 21/07/2015 11:12
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานเทศบาลตําบลคําปาหลาย 354 หมู 1 ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร. 042643058/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การขุดดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีองคประกอบที่ครบถวน ดังนี้
1.1การดําเนินการขุดดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช
บังคับ ไดแก
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
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5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณี
องคการบริหารสวนทองถิ่นซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม)
1.2การดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา 17แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ
ประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตร หรือมีพื้นที่ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตาราง
เมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจาพนักงาน
ทองถิ่นจะตองไมเปนการกระทําที่ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจงการขุดดิน
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน
7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน
7วัน นับแตวันที่มีการแจง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไข ใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผล กรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่
กําหนด ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3วันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

1)

ประเภทขั้นตอน

การตรวจสอบเอกสาร ผูแจงยื่นเอกสารแจงการ 1 วัน
ขุดดิน ตามที่กําหนดให
เจาพนักงานทองถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบ
ขอมูล

-

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
5 วัน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกตอง)

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจาพนักงานทองถิ่นออก
ใบรับแจง และแจงใหผู
แจงมารับใบรับแจง

-

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ

1 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขุด
ดิน)
(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พื้นที่ทจี่ ะ
ดําเนินการขุด
ดิน)
(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขุด
ดิน)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
รายการ
จํานวน
หนวย
จํ
า
นวนเอกสาร
ที่ เอกสารยืนยัน ภาครัฐผูออก
เอกสาร
นับ
หมายเหตุ
สําเนา
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
เอกสาร
บัตรประจําตัว 0
1
ฉบับ
((กรณีบุคคล
1)
ประชาชน
ธรรมดา))
หนังสือรับรอง 0
1
ฉบับ
((กรณีนิติ
2)
นิติบุคคล
บุคคล))

ที่
1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
รายการเอกสารยื่น
ภาครัฐผูออก
เพิ่มเติม
เอกสาร
แผนผังบริเวณที่ประสงคจะ ดําเนินการขุดดิน
แผนผังแสดงเขตที่ดินและ ที่ดินบริเวณขางเคียง
แบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน
โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุก
หนา พรอมเจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนาทุกหนา

หนังสือมอบอํานาจกรณีให บุคคลอื่นยื่นแจงการขุดดิน
หนังสือยินยอมของเจาของ ที่ดินกรณีที่ดนิ บุคคลอื่น
รายการคํานวณ (วิศวกร
ผูออกแบบและคํานวณ
การขุดดินที่มีความลึกจาก
ระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร
หรือพื้นที่ปากบอดินเกิน

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

1

0

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

1

0

ชุด

(กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดิน
ตองมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจาของที่ดิน
ใหกอสราง
อาคารใน
ที่ดิน)
-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

8)

9)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

10,000 ตารางเมตร ตอง
เปนผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรม
โยธาไมต่ํากวาระดับสามัญ
วิศวกร กรณีการขุดดินที่มี
ความลึกเกินสูง 20 เมตร
วิศวกรผูออกแบบและ
คํานวณตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)
รายละเอียดการติดตั้ง
อุปกรณสําหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน
ชื่อผูควบคุมงาน (กรณีการ ขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือ
มีพื้นที่ปากบอดินเกิน
10,000 ตารางเมตร หรือมี
ความลึกหรือมีพื้นที่ตามที่
เจาพนักงานทองถิ่น
ประกาศกําหนดผูควบคุม
งานตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

1

0

ชุด

1

0

ชุด

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมตอฉบับ ฉบับละ 500 บาท
คาธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th)

หมายเหตุ

(กรณีการขุด
ดินลึกเกิน 20
เมตร)
-
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2)
3)
4)

5)
6)
7)

2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทาง ไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนยดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. รอง เรียนดวยตนเอง
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6)
ชองทางการรองเรียน จังหวัดอื่นๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด)
ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลคําปาหลาย
หมายเหตุ (1.ทางอินเทอรเน็ต (http://www.khampalai.go.th) 2.ทางโทรศัพท 042643058)
ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลคําปาหลาย
หมายเหตุ (ที่อยู 354 หมู 1 ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท 042643058
อีเมล smkhampalai@gmail.com
เว็บไซต http://www.khampalai.go.th)
ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลคําปาหลาย
หมายเหตุ (ที่อยู 354 หมู 1 ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท
042643058)
ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลตําบลคําปาหลาย
หมายเหตุ (ที่อยู 354 หมู 1 ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท
042643058)
ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ

24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย เทศบาลตําบลคําปาหลาย
อําเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

