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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรแจ้งขุดดินถมดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งขุดดินถมดิน
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคู่มือประชาชน 21/09/2017
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่า 999 หมู่ 9 ตาบลบ้านค่า อาเภอเมือง 52100 โทร.054822614
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1การดาเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการดาเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับ
ได้แก่
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1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
1.2การดาเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทาการ
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือ
พื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระทาที่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วัน นับแต่
วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจออกคาสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุด 1 วัน
ดิน ตามที่กาหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นดาเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล

2)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดาเนินการตรวจสอบและ

2 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขุด
ดิน)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
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ที่

ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของ ระยะเวลำ
ขั้นตอน
ให้บริกำร
กำรบริกำ
พิจารณา (กรณี
ถูกต้อง)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

3)

การลงนาม/
เจ้าพนักงาน
1 วัน
คณะกรรมการมี ท้องถิ่นออกใบ
มติ
รับแจ้ง และแจ้ง
ให้ผู้แจ้งมา
รับใบรับแจ้ง
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 4 วัน

หมำยเหตุ
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขุด
ดิน)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขุด
ดิน)

-

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่
1)

รำยกำร
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
บัตรประจาตัว
ประชาชน
-

หน่วยงำน
ภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ

((กรณีบุคคล
ธรรมดา))

-

0

1

ฉบับ

((กรณีนิติ
บุคคล))

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
แผนผังบริเวณที่
ประสงค์จะ
ดาเนินการขุดดิน
แผนผังแสดงเขต
ที่ดินและที่ดิน

หน่วยงำน
จำนวน
ภำครัฐ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง
1

3

ชุด

-

-

3

ชุด

-

1

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่

3)
4)

5)

6)
7)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
บริเวณข้างเคียง
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน
โฉนดที่ดิน น.ส.3
หรือ ส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สาเนาทุกหน้า
หนังสือมอบ
อานาจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจ้ง
การขุดดิน
หนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคลอื่น
รายการคานวณ
(วิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คานวณ การขุด
ดินที่มีความลึก
จากระดับพื้นดิน
เกิน ๓ เมตร หรือ
พื้นที่ปากบ่อดิน
เกิน 10,000
ตารางเมตร ต้อง

หน่วยงำน
ภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

3

ชุด

-

0

3

ชุด (กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารในที่ดิน)

-

1

3

ชุด

-

1

3

ชุด

-

1

3

ชุด
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ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม

เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ต่ากว่า
ระดับสามัญ
วิศวกร กรณีการ
ขุดดินที่มีความ
ลึกเกินสูง 20
เมตร วิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คานวณต้องเป็น
ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)
8) รายละเอียดการ
ติดตั้งอุปกรณ์
สาหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน
9) ชื่อผู้ควบคุมงาน
(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 3 เมตร
หรือมีพื้นที่ปาก
บ่อดินเกิน

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ชุด (กรณีการขุด
ดินลึกเกิน 20
เมตร)

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน
ภาครัฐ
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)
16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บำท

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

คู่มือสำหรับกำรปฏิบัติงำนกองช่ำง
คู่มือสำหรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรขออนุญำตแจ้ง
ขุดดินถมดิน

คู่มือสำหรับกำรปฏิบัติงำนกองช่ำง
คู่มือสำหรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรขออนุญำต
ก่อสร้ำงอำคำร

