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คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งขุดดิน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งขุดดิน 21/05/2558 13:55
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
ถนนเทศบาล 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 0-3724-1372 ต่อ 22
โทรสาร 0-3724-2702 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การขุดดินทีต่ ้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้
1.1 การดำเนินการขุดดินนั้น จะต้องเป็นการดำเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับได้แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
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7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
1.2 การดำเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน คือ ประสงค์จะทำ
การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือ
พื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระทำที่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับ แจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน
7 วัน นั บ แต่วัน ที่ได้รับ แจ้ ง ถ้าการแจ้ งเป็ น ไปโดยไม่ ถูกต้อง ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ แก้ไขให้ ถูกต้องภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้ง ให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มี
อำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ
รับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้นตอนการ
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
หมายเหตุ
บริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดิน
1 วัน กองช่าง
(องค์กรปกครองส่วน
ตามที่กำหนดให้เจ้าพนักงาน
เทศบาลเมือง ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
สระแก้ว
ดำเนินการขุดดิน)
2) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการ
5 วัน กองช่าง
(องค์กรปกครองส่วน
ตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
เทศบาลเมือง ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ถูกต้อง)
สระแก้ว
ดำเนินการขุดดิน)
3) การลงนาม/
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
1 วัน กองช่าง
(องค์กรปกครองส่วน
คณะกรรมการมีมติ และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง
เทศบาลเมือง ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
สระแก้ว
ดำเนินการขุดดิน)
ระยะเวลาดำเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1) บัตรประจำตัวประชาชน

-

จำนวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล

-

0

ที่

หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสารยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จำนวน
เอกสาร
สำเนา
0

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(กรณีบุคคลธรรมดา)

1

ฉบับ

(กรณีนิติบุคคล)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน จำนวน จำนวน
ที่
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ภาครัฐผู้ เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สำเนา
1) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะ
1
0
ดำเนินการขุดดิน
2) แผนผังแสดงเขตที่ดนิ และที่ดิน
1
0
บริเวณข้างเคียง
3) แบบแปลนรายการประกอบแบบ
1
0
แปลน
4) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1
0
1
ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนา
ทุกหน้า
5) หนังสือมอบอำนาจกรณีให้บุคคล
1
0
อื่นยื่นแจ้งการขุดดิน
6) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน
1
0
กรณีที่ดินบุคคลอื่น
7) รายการคำนวณ (วิศวกร
1
0
ผู้ออกแบบและคำนวณการขุดดิน
ที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน
3 เมตร หรือพื้นทีป่ ากบ่อดินเกิน
10,000 ตารางเมตรต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร
กรณีการขุดดินที่มีความลึกเกินสูง
20 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบและ
คำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)
8) รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์
1
0
สำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน
9) ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดิน
1
0
ลึกเกิน 3 เมตรหรือมีพื้นที่ปาก
บ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร
หรือมีความลึกหรือมีพื้นที่ตามที่

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

ชุด

-

ชุด

-

ชุด

ชุด

(กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของที่ดนิ
ให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน)
-

ชุด

-

ชุด

-

ชุด
ชุด

(กรณีการขุดดินลึกเกิน
20 เมตร)
-

4/4

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน จำนวน จำนวน
ภาครัฐผู้ เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สำเนา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
กำหนดผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรม
โยธา)
16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
2) ทางอินเทอร์เน็ต (http : // www.sakaeocity.go.th)
3) ทางโทรศัพท์ : 0-3724-1372 ต่อ 22 โทรสาร 0-3724-2702
4) ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว (0-3724-1491 ต่อ 12)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
แบบ ขถด.1
19. หมายเหตุ
-

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

