คูมือสําหรับประชาชน:การแจงขุดดิน
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: เทศบาลเมืองปรกฟา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจงขุดดิน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองปรกฟา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงขุดดิน
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการทีท่ ําการเทศบาลเมืองปรกฟา กองชาง /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การขุดดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีองคประกอบที่ครบถวนดังนี้
1.1 การดําเนินการขุดดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินใชบังคับไดแก
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มกี ฎหมายโดยเฉพาะจัดตัง้ ขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบงั คับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบงั คับพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการบริหาร
สวนทองถิ่นซึง่ ไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม)

1.2 การดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา 17แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทําการ
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตรหรือมีพื้นทีป่ ากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่
ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจาพนักงานทองถิน่ จะตองไมเปนการกระทําที่ขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจงการขุดดิน
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบทีเ่ จาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7 วันนับ
แตวันที่ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7 วันนับแตวันที่มีการ
แจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7 วันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งให
การแจงเปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผูแจง
ภายใน 3วันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูแจงยื่นเอกสารแจงการขุด
ดินตามที่กําหนดใหเจา
พนักงานทองถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูล

1 วัน

เทศบาลเมืองปรกฟา

-

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกตอง)

5 วัน

เทศบาลเมืองปรกฟา

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจาพนักงานทองถิ่นออกใบ
รับแจงและแจงใหผูแจงมา
รับใบรับแจง

1 วัน

เทศบาลเมืองปรกฟา

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
((กรณีบุคคล
1)
ประชาชน
ธรรมดา))
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ฉบับ
((กรณีนิติบุคคล))
2)
บุคคล

ที่
1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แผนผังบริเวณที่ ประสงคจะ
ดําเนินการขุดดิน
แผนผังแสดงเขต ที่ดินและที่ดิน
บริเวณขางเคียง
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนา
หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให
บุคคลอื่นยื่นแจง
การขุดดิน
หนังสือยินยอม ของเจาของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคล
อื่น
รายการคํานวณ (วิศวกร

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
0
ชุด
1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

1

0

ชุด

(กรณีผูขออนุญาต
ไมใชเจาของที่ดนิ
ตองมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจาของที่ดินให
กอสรางอาคารใน
ที่ดิน)
-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

ที่

8)

9)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ผูออกแบบและ
คํานวณการขุดดิน
ที่มีความลึกจาก
ระดับพื้นดินเกิน๓
เมตรหรือพื้นที่
ปากบอดินเกิน
10,000 ตาราง
เมตรตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไมต่ํากวา
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีการ
ขุดดินที่มีความลึก
เกินสูง 20 เมตร
วิศวกรผูออกแบบ
และคํานวณตอง
เปนผูไดรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)
รายละเอียดการ 1
0
ชุด
(กรณีการขุดดินลึก
ติดตั้งอุปกรณ
เกิน 20 เมตร)
สําหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน
ชื่อผูควบคุมงาน 1
0
ชุด
(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 3 เมตร
หรือมีพื้นทีป่ าก
บอดินเกิน
10,000 ตาราง

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
เมตรหรือมีความ
ลึกหรือมีพื้นที่
ตามที่เจา
พนักงานทองถิ่น
ประกาศกําหนดผู
ควบคุมงานตอง
เปนผูไดรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท
คาธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลเมืองปรกฟา กองชาง
หมายเหตุ:
1. ทางอินเทอรเน็ต (www.prokfacity.go.th )
2. ทางโทรศัพท 038-166241-2
3. ทางไปรษณีย ม.1 ต.เกาะจันทร อ.เกาะจันทร จ.ชลบุรี 20240
4. รองเรียนดวยตนเอง
5. ตูรับฟงความคิดเห็น ตั้งอยู ณ เทศบาลเมืองปรกฟา
2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอื่นๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ : (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

16/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว

