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คู่มือสำหรั บประชำชน : กำรแจ้ งขุดดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตาบลฉวาง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การแจ้ งขุดดิน
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลฉวาง อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมภิ าคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง :
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร : ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน : การแจ้ งขุดดิน
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1.) สถำนที่ให้ บริกำร สานักงานเทศบาลตาบลฉวาง / ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้ บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตังแต่
้ เวลา
08.30 – 16.30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ ( สานักงานเทศบาลตาบลฉวาง ถนนภักดิร์ าษฎร์ หมูท่ ี่ 1 ตาบลฉวาง อาเภอฉวาง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช 80150 )
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. การถมดินที่ต้องแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะต้ องมีองค์ประกอบที่ครบถ้ วนดังนี ้
1.1 การดาเนินการขุดดินนันจะต้
้ องเป็ นการดาเนินการในท้ องที่ที่พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินใช้ บงั คับ
ได้ แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
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4) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นซึง่ รัฐมนตรี ประกาศกาหนดในราช
กิจจานุเบกษา
5) บริ เวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ ใช้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
7) ท้ องที่ซงึ่ รัฐมนตรี ประกาศกาหนดให้ ใช้ บงั คับพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน (ใช้ กบั กรณีองค์การ
บริหารส่วนท้ องถิ่นซึง่ ไม่อยูใ่ นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่ นเขตผังเมืองรวม )
1.2 การดาเนินการขุดดินเข้ าลักษณะตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทา
การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื ้นดินเกิน 3 เมตร หรื อมีพื ้นที่ปากบ่อดินเกินหนึง่ หมื่นตารางเมตรหรื อมีความลึกหรื อ
พื ้นที่ตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกาศกาหนดโดยการประกาศของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะต้ องไม่เป็ นการกระทาที่ขดั หรื อ
แย้ งกับพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
2.การพิจารณารับแจ้ งการขุดดิน
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องออกใบรับแจ้ งตามแบบที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้ งภายใน 7
วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งถ้ าการแจ้ งเป็ นไปโดยไม่ถกู ต้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นแจ้ งให้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 7 วันนับแต่
วันที่มีการแจ้ งถ้ าผู้แจ้ งไม่แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ผ้ แู จ้ งได้ รับแจ้ งให้ แก้ ไขให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจ
ออกคาสัง่ การแจ้ งเป็ นอันสิ ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้ งได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในเวลาที่กาหนดให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นออกใบรับแจ้ ง
ให้ แก่ผ้ แู จ้ งภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งที่ถกู ต้ อง
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
รำยละเอียดของขัน้ ตอน
ระยะเวลำ
ส่ วนงำน/
หมำยเหตุ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้แจ้ งยื่นเอกสารแจ้ งการ 1 วัน
เทศบาลตาบล
(องค์กรปกครอง
ขุดดินตามที่กาหนดให้ เจ้ า
ฉวาง อาเภอฉวาง ส่วนท้ องถิ่นใน
พนักงานท้ องถิ่น
จังหวัด
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการตรวจสอบ
นครศรี ธรรมราช ดาเนินการขุดดิน)
ข้ อมูล
2) การพิจารณา
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
5 วัน
เทศบาลตาบล
(องค์กรปกครอง
ดาเนินการตรวจสอบและ
ฉวาง อาเภอฉวาง ส่วนท้ องถิ่นใน
พิจารณา (กรณีถกู ต้ อง)
จังหวัด
พื ้นที่ที่จะ
นครศรี ธรรมราช ดาเนินการขุดดิน)
3) การลงนาม/
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นออก 1 วัน
เทศบาลตาบล
(องค์กรปกครอง
คณะกรรมการมีมติ
ใบรับแจ้ งและแจ้ งให้ ผ้ แู จ้ ง
ฉวาง อาเภอฉวาง ส่วนท้ องถิ่นใน
มารับใบรับแจ้ ง
จังหวัด
พื ้นที่ที่จะ
นครศรี ธรรมราช ดาเนินการขุดดิน)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วัน
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14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
ที่
รำยกำรเอกสำร
หน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวน
จำนวน
หน่ วยนับ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร เอกสำรฉบับ
เอกสำร
เอกสำร
จริง
สำเนำ
1) บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ
ประชาชน
2) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
0
1
ฉบับ

ที่

1)

2)

3)
4)

15.2) เอกสำรอื่นๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร
หน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวน
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร เอกสำรฉบับ
จริง
แผนผังบริเวณที่
1
ประสงค์จะดาเนินการ
ขุดดิน
แผนผังแสดงเขตที่ดนิ
1
และที่ดนิ บริเวณ
ข้ างเคียง
แบบแปลนรายการ
1
ประกอบแบบแปลน
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรื อ
0
ส.ค.1ขนาดเท่าต้ นฉบับ
ทุกหน้ าพร้ อมเจ้ าของ
ที่ดนิ ลงนามรับรอง
สาเนาทุกหน้ า

5) หนังสือมอบอานาจ
กรณีให้ บคุ คลอื่นยื่น
แจ้ งการขุดดิน

-

1

หมำยเหตุ

(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติ
บุคคล)

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
0

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ชุด

-

0

ชุด

-

0

ชุด

-

1

ชุด

0

ชุด

(กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของที่ดิน
ต้ องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้ าของที่ดินให้
ก่อสร้ างอาคาร
ในที่ดนิ )
-
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ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

6) หนังสือยินยอมของ
เจ้ าของที่ดินกรณีที่ดนิ
บุคคลอื่น
7) รายการคานวณ(วิศวกร
ผู้ออกแบบและคานวณ
การขุดดินที่มีความลึก
จากระดับพื ้นดินเกิน 3
เมตร หรื อพื ้นที่ปากบ่อ
ดินเกน 10,000 ตาราง
เมตรต้ องเป็ นผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ต่ากว่าระดับ
สามัญวิศวกรกรณีการ
ขุดดินที่มีความลึกเกิน
สูง 20 เมตรวิศวกร
ผู้ออกแบบและคานวณ
ต้ องเป็ นผู้ได้ รับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)

หน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวน
ผู้ออกเอกสำร เอกสำรฉบับ
จริง
1

-

1

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
0

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ชุด

-

0

ชุด

-
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ที่

รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน

8) รายละเอียดการติดตัง้
อุปกรณ์สาหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน
9) ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการ
ขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรื อ
มีพื ้นที่ปากบ่อเกิน 10,000
ตารางเมตรหรื อมีความลึก
หรื อมีพื ้นที่ตามที่เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นประกาศ
กาหนดผู้ควบคุมงานต้ อง
เป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรม
โยธา)

หน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวน
จำนวน
ผู้ออกเอกสำร เอกสำรฉบับ เอกสำรสำเนำ
จริง
1
0

-

1

0

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ชุด

(กรณีการขุด
ดินลึกเกิน 20
เมตร)
-

ชุด

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมต่ อฉบับฉบับละ 500 บำท
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน สำนักงำนเทศบำลตำบลฉวำง
หมำยเหตุ ( สานักงานเทศบาลตาบลฉวาง ถนนภักดิ์ราษฎร์ ตาบลฉวาง อาเภอฉวาง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช 80150 / โทรศัพท์ 075-480289 / โทรสาร 075-481151 หรื อ เว็บไซต์
http://www.chawangcity.go.th/index.php )
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรี ธรรมรำช
หมำยเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช)
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3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน นำยอำเภอฉวำง
หมำยเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาอาเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช)
4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ตู้รับฟั งควำมคิดเห็น
หมำยเหตุ (ตังอยู
้ ่ ณ หน้ าที่ทาการสานักงานเทศบาลตาบลฉวาง )
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์

20/08/2558

สถำนะ

เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว

จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย

เทศบาลตาบลฉวาง
เทศบาลตาบลฉวาง

เผยแพร่ โดย

เทศบาลตาบลฉวาง

