คู่มือสาหรับประชาชน : การแจ้งขุดดิน
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตาบลสันป่าเปา อาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้
1.1การดาเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการดาเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับได้แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม )
1.2การดาเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทาการขุดดิน
โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระทาที่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่มีการแจ้งถ้าผู้
แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งให้การแจ้งเป็น
อันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
กองช่างเทศบาลตาบลสันป่าเปา /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด ) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :7 วัน
ลาดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดินตามที่กาหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบข้อมูล
(หมายเหตุ: (กองช่างเทศบาลตาบลสันป่าเปา ))
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกต้อง)
(หมายเหตุ: (กองช่างเทศบาลตาบลสันป่าเปา ))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับ
แจ้ง
(หมายเหตุ: (กองช่างเทศบาลตาบลสันป่าเปา ))

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลสันป่าเปา
อาเภอสันทรายจังหวัด
เชียงใหม่

5 วัน

เทศบาลตาบลสันป่าเปา
อาเภอสันทรายจังหวัด
เชียงใหม่

1 วัน

เทศบาลตาบลสันป่าเปา
อาเภอสันทรายจังหวัด
เชียงใหม่

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ((กรณีบุคคลธรรมดา))
2)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ((กรณีนิติบุคคล))
3)
แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะดาเนินการขุดดิน
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ4)
แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ5)
แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ6)
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนาทุกหน้า
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน )
7)
หนังสือมอบอานาจกรณีให้บุคคลอื่นยื่นแจ้งการขุดดิน
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ8)
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอื่น
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ9)
รายการคานวณ (วิศวกรผู้ออกแบบและคานวณการขุดดินที่มี
ความลึกจากระดับพื้นดินเกิน๓เมตรหรือพื้นที่ปากบ่อดินเกิน
10,000 ตารางเมตรต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ากว่าระดับสามัญวิศวกร
กรณีการขุดดินที่มีความลึกเกินสูง 20 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบและ
คานวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร)
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ10)
รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์สาหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ(กรณีการขุดดินลึกเกิน 20 เมตร)
11)
ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 เมตรหรือมีพื้นที่ปาก
บ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตรหรือมีความลึกหรือมีพื้นที่ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา)
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 500 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กองช่างเทศบาลตาบลสันป่าเปาเลขที่ 199 หมู่ 2 ต.สันป่าเปาอ.สันทรายจ.เชียงใหม่ 50210 / โทรศัพท์ 053132362 ต่อ 15 / www.sanpapao.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด ))
3)
ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม . 10300))

ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งขุดดิน
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงานบริการ :กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1)พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ .ศ. 2543
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา :พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 7 วัน
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