คูมือสำหรับประชาชน : การออกใบรับแจงการขุดดิน/ถมดิน
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกี ระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เนื่องจากในปจจุบันมีการขุดดินและถมดินในพื้นที่การกอสรางที่อยูอาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอยางกวางขวางแตการขุดดิน
และถมดินดังกลาวยังไมถูกตองตามหลักวิชาการจึงอาจกอใหเกิดอันตรายแกทรัพยสินและความปลอดภัยของประชาชนได
ประกอบกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ.2543 บัญญัติใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจในการออกเทศบัญญัติ
ทองถิ่นออกขอกำหนดทองถิ่นเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑการปองกันของดินหรือสิ่งปลูกสรางหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขอื่นในการขุดดินถมดินตลอดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตในการขุดดินหรือถมเรื่องใหใชเทศ
บัญญัติเรื่องควบคุมการขุดดินการถมดินพ.ศ. 2551
ชองทางการใหบริการ
สถานทีใ่ หบริการ
กองชางเทศบาลเมืองทับกวางโทรศัพท : 036-357590-2
ตอ 306,307,308 โทรสาร : 036-357225/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :3 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผูประกอบการผูขออนุญาตยื่นเอกสารตามแบบด.1
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
0.5 วัน

สวนทีร่ ับผิดชอบ
เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด
สระบุรี

2)

การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร /ออกตรวจพื้นที่
(หมายเหตุ: -)

1 วัน

เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด
สระบุรี

3)

การตรวจสอบเอกสาร
เสนออนุมัติลงนามตามลำดับ
(หมายเหตุ: -)

1 วัน

เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด
สระบุรี

ลำดับ
ขั้นตอน
4) การตรวจสอบเอกสาร
ผูยื่นคำขอชำระคาธรรมเนียม/พรอมรับใบอนุญาต
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
0.5 วัน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) ยื่นแบบด.1 แจงการขุดดิน / ถมดินตามพ.ร.บ. การขุดดินและถม
ดินพ.ศ. 2543
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุ2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูขออนุญาตและเจาของที่ดิน
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุ3) สำเนาทะเบียนบานของผูแจงและเจาของที่ดิน
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุ4) สำเนาโฉนดทีด่ ินที่ทำการขุดดิน–ถมดิน
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุ5) แผนผังแบบแปลนการขุดดิน / ถมดินและรายการประกอบ 1
แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทำการขุดดิน/ถมดิน 2 แผนผังแสดง
เขตที่ดนิ และที่ดินบริเวณขางเคียง
3 วิธีการขุดดินและขน
ดิน 4 ระยะเวลาการขุดดิน 5 ชื่อผูค วบคุมงาน
6 ที่ตั้ง
สำนักงานของผูแจง 7 เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของตามกฎหมาย
กำหนดมาตรการปองกันการพังลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการ
ขุดดินหรือถมดินพ.ศ. 2548
ฉบับจริง3ฉบับ
สำเนา3ฉบับ
หมายเหตุ-

สวนทีร่ ับผิดชอบ
เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด
สระบุรี

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ลำดับ
ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
6) หนังสือยินยอมจากเจาของที่ดิน (กรณีผขู ออนุญาตไมไดเปน
เจาของที่ดิน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารหลักฐานทีเ่ กี่ยวของเฉพาะเรื่อง)
7) หนังสือรับรองการรับผิดชอบความเสียหายของทรัพยสนิ ขางเคียง
(กรณีชิดทรัพยสินผูอื่น)
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารหลักฐานทีเ่ กี่ยวของเฉพาะเรื่อง)
8) หนังสือรับรองการออกแบบของวิศวกร
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารหลักฐานทีเ่ กี่ยวของเฉพาะเรื่อง)
9) รายการคำนวณการปองกันการพังทลายของดิน
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารหลักฐานทีเ่ กี่ยวของเฉพาะเรื่อง)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

คาธรรมเนียม
ลำดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) ใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 500 บาท

2)

คาคัดสำเนาหรือถายเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

3)

คาพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน (ให คาธรรมเนียม 0 บาท
จายเทาที่จำเปนและใชจายไปจริง)
(หมายเหตุ: -)
คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน
คาธรรมเนียม 0 บาท
(ใหจายเทาทีจ่ ำเปนตามระเบียบของทางราชการแกผูไปทำงานเทา
อัตราของทางราชการ)
โดยคาใชจา ยตามขอ 1(1)(2) และขอ 2(1)(2) ผูดำเนินการแจง
การขุดดินและถมดินจะตองเปนผูเ สียคาใชจายเองทั้งหมด

4)

คาธรรมเนียม 1 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ
ลำดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ
1) กองชางเทศบาลเมืองทับกวาง
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอื การกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอรม
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนงาน:การออกใบรับแจงการขุดดิน/ถมดิน
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวของ:
1)การขออนุญาตขุดดินและถมดินพ.ศ.2543
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ควบคุมการขุดดินการถมดินพ.ศ.2551
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 3.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การออกใบรับแจงการขุดดิน/ถมดิน 13/08/2558 11:12
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพรคมู ือ: -

