คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้ งขุดดิน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การแจ้ งขุดดิน
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง: พ.ร.บ. การขุดดิ นและถมดินพ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้ งขุดดิน กองช่าง เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองช่าง เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทรศัพท์ 53-606223 ต่อ 16 / ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การขุดดินทีต้ องแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินจะต้ องมีองค์ประกอบทีครบถ้ วนดังนี
1.1 การดําเนินการขุดดินนันจะต้ องเป็ นการดําเนินการในท้ องทีทีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้ บงั คับ
ได้ แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้ องถินอืนตามทีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึนซึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา

5) บริเวณทีมีพระราชกฤษฎีกาให้ ใช้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
7) ท้ องทีซึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ ใช้ บงั คับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้ กบั กรณีองค์การ
บริหารส่วนท้ องถินซึงไม่อยูใ่ นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่ นเขตผังเมืองรวม)
1.2 การดําเนินการขุดดินเข้ าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทํา
การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืนดินเกิน 3เมตรหรือมีพืนทีปากบ่อดินเกินหนึงหมืนตารางเมตรหรือมีความลึกหรือ
พืนทีตามทีเจ้ าพนักงานท้ องถินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจ้ าพนักงานท้ องถินจะต้ องไม่เป็ นการกระทําทีขัด
หรือแย้ 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 องถินแจ้ งให้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 7วันนับแต่วนั ทีมี
การแจ้ งถ้ าผู้แจ้ งไม่แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 7วันนับแต่วนั ทีผู้แจ้ งได้ รับแจ้ งให้ แก้ ไขให้ เจ้ าพนักงานท้ องถินมีอํานาจออก
คําสังให้ การแจ้ งเป็ นอันสินผลกรณีถ้าผู้แจ้ งได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในเวลาทีกําหนดให้ เจ้ าพนักงานท้ องถินออกใบรับแจ้ ง
ให้ แก่ผ้ แู จ้ งภายใน 3วันนับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งทีถูกต้ อง
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การพิจารณา

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้แจ้ งยืนเอกสารแจ้ งการขุด
ดินตามทีกําหนดให้ เจ้ า
พนักงานท้ องถินดําเนินการ
ตรวจสอบข้ อมูล
เจ้ าพนักงานท้ องถิน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกู ต้ อง)

1 วัน

เจ้ าพนักงานท้ องถินออกใบ
รับแจ้ งและแจ้ งให้ ผ้ แู จ้ งมา
รับใบรับแจ้ ง

1 วัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน

5 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย
เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย
เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาล เชียงราย

หมายเหตุ

กองช่าง โทรศัพท์
053-606223
ต่อ 16
กองช่าง โทรศัพท์
053-606223
ต่อ 16
กองช่าง โทรศัพท์
053-606223
ต่อ 16

14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ ว 3 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบคุ คล)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม

แผนผังบริเวณที
ประสงค์จะ
ดําเนินการขุดดิน
แผนผังแสดงเขต
ทีดินและทีดิน
บริเวณข้ างเคียง
แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน
โฉนดทีดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้ นฉบับทุกหน้ า
พร้ อมเจ้ าของทีดิน
ลงนามรับรองสําเนา
ทุกหน้ า

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

5) หนังสือมอบอํานาจ

หน่ วยงานภาครัฐ
ที รายการเอกสารยืน
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

2)
3)

4)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

(กรณีผ้ ขู ออนุญาต
ไม่ใช่เจ้ าของทีดิน
ต้ องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้ าของทีดินให้
ก่อสร้ างอาคารใน
ทีดิน)
-

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
ที
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
กรณีให้ บคุ คลอืนยืน
แจ้ งการขุดดิน
6) หนังสือยินยอมของ
เจ้ าของทีดินกรณี
ทีดินบุคคลอืน
7) รายการคํานวณ
(วิศวกรผู้ออกแบบ
และคํานวณการขุด
ดินทีมีความลึกจาก
ระดับพืนดินเกิน๓
เมตรหรือพืนทีปาก
บ่อดินเกิน 10,000
ตารางเมตรต้ องเป็ น
ผู้ได้ รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา
ไม่ตํากว่าระดับ
สามัญวิศวกรกรณี
การขุดดินทีมีความ
ลึกเกินสูง 20 เมตร
วิศวกรผู้ออกแบบ
และคํานวณต้ องเป็ น
ผู้ได้ รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา
ระดับวุฒิวิศวกร)
8) รายละเอียดการ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

(กรณีการขุดดิน

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
ที
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ติดตังอุปกรณ์
สําหรับวัดการ
เคลือนตัวของดิน
9) ชือผู้ควบคุมงาน
(กรณีการขุดดินลึก
เกิน 3 เมตรหรือมี
พืนทีปากบ่อดินเกิน
10,000 ตารางเมตร
หรือมีความลึกหรือมี
พืนทีตามทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
ประกาศกําหนดผู้
ควบคุมงานต้ องเป็ น
ผู้ได้ รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ลึกเกิน 20 เมตร)

0

ชุด

-

16. ค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียมต่ อฉบับฉบับละ 500 บาท
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน กองช่าง เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทรศัพท์ 053-606223 ต่อ 16
2) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

