คู่มือสาหรับประชาชน : การแจ้งขุดดิน
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1การดาเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการดาเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับ ได้แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
1.2การดาเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทาการ
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระทาที่ขัดหรือแย้ง
กับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วัน นับแต่วันที่มีการ
แจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งให้
การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง
ภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย อาเภอเทิง จังหวัด วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 ต่อ 15/ติดต่อด้วย
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 7 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดิน ตามที่กาหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบข้อมูล
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกต้อง)
(หมายเหตุ: -)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบ
รับแจ้ง
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ลอย อาเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย

5 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ลอย อาเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย

1 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ลอย อาเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ((กรณีบุคคลธรรมดา))

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ((กรณีนิติบุคคล))
3) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะดาเนินการขุดดิน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 4) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 5) แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 6) โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนาทุกหน้า
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน)
7) หนังสือมอบอานาจกรณีให้บุคคลอื่นยื่นแจ้งการขุดดิน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 8) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอื่น
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

ลาดับ
9)

10)

11)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุ รายการคานวณ (วิศวกรผู้ออกแบบและคานวณ การขุดดินที่มี
ความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อดินเกิน
10,000 ตารางเมตร ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ากว่าระดับสามัญ
วิศวกร กรณีการขุดดินที่มีความลึกเกินสูง 20 เมตร วิศวกร
ผู้ออกแบบและคานวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์สาหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (กรณีการขุดดินลึกเกิน 20 เมตร)
ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปาก
บ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือมีพื้นที่ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 500 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57230 โทร.053-178580
(หมายเหตุ: -)
2) จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด ทุกจังหวัด))
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

