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คู่มือสาหรั บประชาชน: การแจ้ งขุดดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลสนามคลี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้ งขุดดิน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดิ นและถมดิ นพ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
7วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งขุดดิน 21/05/2558 13:55
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานที่ให้ บริการองค์การบริ หารส่วนตาบลสนามคลี
หมู่ที่ ๓ ตาบลสนามคลี อาเภอเมื องสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๒๓๐
โทรศัพท์ ๐๓๕๔๓๑๕๕๖
โทรสาร ๐๓๕๔๓๑๕๖๑
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การขุดดินที่ต้องแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะต้ องมีองค์ประกอบที่ครบถ้ วนดังนี ้
1.1การดาเนินการขุดดินนันจะต้
้ องเป็ นการดาเนินการในท้ องที่ที่พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินใช้ บงั คับ
ได้ แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นซึง่ รัฐมนตรี ประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ ใช้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
7) ท้ องที่ซงึ่ รัฐมนตรี ประกาศกาหนดให้ ใช้ บงั คับพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน (ใช้ กบั กรณีองค์การ
บริหารส่วนท้ องถิ่นซึง่ ไม่อยูใ่ นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่ นเขตผังเมืองรวม)
1.2การดาเนินการขุดดินเข้ าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทาการ
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื ้นดินเกิน 3เมตรหรื อมีพื ้นที่ปากบ่อดินเกินหนึง่ หมื่นตารางเมตรหรื อมีความลึกหรื อพื ้นที่
ตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกาศกาหนดโดยการประกาศของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะต้ องไม่เป็ นการกระทาที่ขดั หรื อ
แย้ งกับพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจ้ งการขุดดิน
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องออกใบรับแจ้ งตามแบบที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้ งภายใน 7 วันนับ
แต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งถ้ าการแจ้ งเป็ นไปโดยไม่ถกู ต้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นแจ้ งให้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 7วันนับแต่วนั ที่มี
การแจ้ งถ้ าผู้แจ้ งไม่แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 7วันนับแต่วนั ที่ผ้ แู จ้ งได้ รับแจ้ งให้ แก้ ไขให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจออก
คาสัง่ ให้ การแจ้ งเป็ นอันสิ ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้ งได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในเวลาที่กาหนดให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นออกใบรับแจ้ ง
ให้ แก่ผ้ แู จ้ งภายใน 3วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งที่ถกู ต้ อง
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้แจ้ งยื่นเอกสารแจ้ งการขุด 1 วัน
ดินตามที่กาหนดให้ เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นดาเนินการ

-

หมายเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ตรวจสอบข้ อมูล

3)

ดาเนินการขุดดิน)

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ดาเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกู ต้ อง)

5 วัน

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นออกใบ 1 วัน
รับแจ้ งและแจ้ งให้ ผ้ แู จ้ งมา
รับใบรับแจ้ ง

-

2)

หมายเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการขุดดิน)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการขุดดิน)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
((กรณีบคุ คล
ธรรมดา))
((กรณีนิตบิ คุ คล))

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

แผนผังบริเวณที่
ประสงค์จะ

-

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
-
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ที่

2)

3)

4)

5)

6)

7)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ดาเนินการขุดดิน
แผนผังแสดงเขต
ที่ดนิ และที่ดนิ
บริเวณข้ างเคียง
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน
โฉนดที่ดนิ น.ส.3
หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของที่ดนิ ลง
นามรับรอง
สาเนาทุกหน้ า
หนังสือมอบ
อานาจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจ้ ง
การขุดดิน
หนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที่ดนิ
กรณีที่ดนิ บุคคล
อื่น
รายการคานวณ
(วิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คานวณการขุด
ดินที่มีความลึก
จากระดับพื ้นดิน
เกิน๓เมตรหรื อ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

(กรณีผ้ ขู ออนุญาต
ไม่ใช่เจ้ าของที่ดนิ
ต้ องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้ าของที่ดนิ ให้
ก่อสร้ างอาคารใน
ที่ดนิ )
-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

8)

9)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
พื ้นที่ปากบ่อดิน
เกิน 10,000
ตารางเมตรต้ อง
เป็ นผู้ได้ รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ต่ากว่า
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีการ
ขุดดินที่มีความ
ลึกเกินสูง 20
เมตรวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คานวณต้ องเป็ น
ผู้ได้ รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)
รายละเอียดการ ติดตังอุ
้ ปกรณ์
สาหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน
ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดิน

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 20 เมตร)

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ลึกเกิน 3 เมตร
หรื อมีพื ้นที่ปาก
บ่อดินเกิน
10,000 ตาราง
เมตรหรื อมีความ
ลึกหรื อมีพื ้นที่
ตามที่เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
ประกาศกาหนด
ผู้ควบคุมงาน
ต้ องเป็ นผู้ได้ รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมต่ อฉบับฉบับละ 500 บาท
ค่ าธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
องค์การบริ หารส่วนตาบลสนามคลี
หมู่ที่ ๓ ตาบลสนามคลี อาเภอเมื องสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๒๓๐
โทรศัพท์ ๐๓๕๔๓๑๕๕๖
โทรสาร ๐๓๕๔๓๑๕๖๑

หมายเหตุ
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
ชัยธัชกัณฐวิจิตร
สินิทธิ์บญ
ุ สิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK

