คูมือสำหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

เรื่อง การแจ้งขุดดิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนกองช่าง เทศบาลตำบลดงคอน

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ
1.ส่วนกองช่าง เทศบาลตำบลดงคอน
โทรศัพท์: 0-5641-0839 ต่อ 119
โทรสาร : 0-5610-0829
เว็บไซต์ : www.Dongkon.go.th

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ
มาตรา 17 ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน
หนึ่งหมื่นเมตร (6.25 ไร่) หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน
(2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
(3) วิธีการขุดดินและการถมดิน
(5) ระยะเวลาทำการขุดดิน
(6) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ได้แก่ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
(7) ที่ตั้ง/ที่อยู่/สำนักงาน ของผู้แจ้ง
(8) ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. สำเนาทะเบียนบ้านและสำนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาโฉนดที่ดนิ ทุกหน้า(ห้ามย่อ-ขยาย)
จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ของผู้ควบคุมงาน
จำนวน 1 ชุด
กรณีผู้ขออนุญาตมิได้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ขุดดินในที่ดินของผู้อื่น) เพิ่มหลักฐานดังนี้
4. หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน
5. สำเนาทะเบียนบ้านและสำนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน

จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด

กรณีผแู้ จ้งมิได้ยื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง (มอบอำนาจมา) เพิ่มหลักฐานดังนี้
6.
7.
8.
9.

หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท
จำนวน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านและสำนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
จำนวน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านและสำนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
จำนวน 1 ชุด
ในการขุดดิน ผู้ขุดดินจะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการขุดดิน และต้องติดตั้งป้าย
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่าสองร้อยสี่สิบเซนติเมตรในบริเวณที่ทำการ
ขุดดินและสามารถเห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทำการขุดดินหรือถมดิน โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้
9.1 เนื้อที่โครงการที่จะทำการขุดดิน
9.2 ขนาดพื้นที่ปากบ่อดินความลึกของการขุดดิน
9.3 วัตถุประสงค์ของการขุดดิน
9.4 เลขที่รับแจ้งและวันที่สิ้นสุดการขุดดิน
9.5 ชื่อผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบ รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ รวมทั้งเลขทะเบียน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
9.6 ชื่อ และที่อยู่ของผู้แจ้งการขุดดิน
9.7 ชื่อ และที่อยู่ของเจ้าของที่ดิน
9.8 ชื่อ และที่อยู่ของผู้ดำเนินการขุดดิน
9.9 ข้อความอื่นตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองประกาศกำหนด

กำหนดค่าธรรมเนียม
1. ใบรับแจ้งการถมดิน
ฉบับละ 500 บาท
2. ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร ฉบับละ 1 บาท
หมายเหตุ
*การขุดบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้ขอขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
*การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อย
กว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดินต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทำ
*การขุดดินต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดิน
หรือถมดิน พ.ศ. 2548 ทุกประการ

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
ส่วนกองช่าง เทศบาลตำบลดงคอน โทรศัพท์: 0-564-10829
หรือ เว็บไซต์ : www.Dongkon.go.th

คูมือสำหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

เรื่อง การแจ้งถมดิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนกองช่าง เทศบาลตำบลดงคอน

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1.ส่วนกองช่าง เทศบาลตำบลดงคอน
โทรศัพท์: 0-5641-0839
โทรสาร : 0-5610-0829
เว็บไซต์ : www.Dongkon.go.th

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ
มาตรา 26 ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง
และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร (1.25 ไร่) หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ต้องจัด
ให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น
การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตรหรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด นอกจาก
จะต้องจัดให้มีการระบายน้ำต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยยื่น
เอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการถมดิน
(2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
(3) วิธีการขุดดินและการระบายน้ำ
(4) ระยะเวลาทำการถมดิน
(5) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ได้แก่ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
(6) ที่ตั้ง/ที่อยู่/สำนักงาน ของผู้แจ้งการถมดิน
(7) ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการถมดิน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
10. สำเนาทะเบียนบ้านและสำนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
จำนวน 2 ชุด
11. สำเนาโฉนดที่ดนิ ทุกหน้า(ห้ามย่อ-ขยาย)
จำนวน 2 ชุด
12. สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ของผู้ควบคุมงาน
จำนวน 1 ชุด
กรณีผู้ขออนุญาตมิได้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ถมดินในที่ดินของผู้อื่น) เพิ่มหลักฐานดังนี้
13. หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน
14. สำเนาทะเบียนบ้านและสำนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน

จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด

กรณีผแู้ จ้งมิได้ยื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง (มอบอำนาจมา) เพิ่มหลักฐานดังนี้
15. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท
จำนวน 1 ชุด
16. สำเนาทะเบียนบ้านและสำนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
จำนวน 1 ชุด
17. สำเนาทะเบียนบ้านและสำนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
จำนวน 1 ชุด
18. ในการถมดิน ผู้ถมดินจะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการถมดิน และต้องติดตั้งป้าย
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่าสองร้อยสี่สิบเซนติเมตรในบริเวณที่ทำการ
ถมดิน และสามารถเห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทำการถมดินหรือถมดิน โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้
9.1 เนื้อที่โครงการที่จะทำการถมดิน
9.2 ขนาดพื้นที่ปากบ่อดินความลึกของการถมดิน
9.3 วัตถุประสงค์ของการถมดิน
9.4 เลขที่รับแจ้งและวันที่สิ้นสุดการถมดิน
9.5 ชื่อผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบ รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ รวมทั้งเลขทะเบียน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
9.6 ชื่อ และที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดิน
9.7 ชื่อ และที่อยู่ของเจ้าของที่ดิน
9.8 ชื่อ และที่อยู่ของผู้ดำเนินการถมดิน
9.9 ข้อความอื่นตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองประกาศกำหนด

กำหนดค่าธรรมเนียม
3. ใบรับแจ้งการขุดดิน
ฉบับละ 500 บาท
4. ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร ฉบับละ 1 บาท
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
ส่วนกองช่าง เทศบาลตำบลดงคอน โทรศัพท์: 0-564-10829
หรือ เว็บไซต์ : www.Dongkon.go.th

