คู่มือสาหรับประชาชน
งานทีใ่ ห้ บริการ
การออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติขดุ ดิน - ถมดิน
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที/่ ช่ องทางการให้ บริการ
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
กองช่าง เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์ 0-5316-0308
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
โทรสาร 0-5316-0308
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยืน่ คาขอ
1.การขุดดินที่ตอ้ งแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้
1.1 การดาเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็ นการดาเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้
บังคับได้แก่ เทศบาล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะ
จัดตั้งขึ้นซึ่ งรัฐมนตรี ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา บริ เวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ท้องที่ซ่ ึ งรัฐมนตรี ประกาศกาหนดให้ใช้บงั คับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2556
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
1.2 การดาเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะ
ทาการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตรหรื อมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรื อมี
ความลึกหรื อพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นประกาศกาหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่
เป็ นการกระทาที่ขดั หรื อแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
1.3 การถมดิน มาตรา 26 ผูใ้ ดประสงค์จะทาการถมดินโดยมีความสู งของเนิ นดินเกินกว่าระดับที่ดินต่าง
อยูข่ า้ งเคียง และมีพ้ืนที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรื อมีพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดประกาศ
กาหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ าเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินข้างเคียงหรื อบุคคลอื่น
พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นประกาศกาหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร
การถมดินที่มีพ้ืนที่เกินสองพันตารางเมตร หรื อมีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดตามวรรคหนึ่ง
นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ าตามวรรคหนึ่ ง ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่ นกาหนด

ข้อทีต่ ้ องแจ้ งต่ อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
1. พื้นที่ปากบ่อเกิน 10,000 ตร.ม.(6 ไร่ 1 งาน)
เจ้
หน้าที่ตกรวจสอบสถานที
น) เมตร
2.าความลึ
จากระดับพื้นดิน่ เกิ(5น วั3.00

3.ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัถุ ซาดดึกดาบรรพ์
หรื อแร่ ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรื อทางการศึกษาในด้าน
ธรณี วิทยา
3.1 หยุดการขุดดินในบริ เวณนั้น
3.2 รายงานให้เจ้าพนักงานภายใน
7 วัน นับแต่วนั พบ
3.3 เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้ง กรมศิลปากรหรื อกรมทรัพยากร
4.ถมดินโดยมีความสู งของเนิ นดินเกินกว่าระดับที่ดินต่าง
เจ้าของที่อยูใ่ กล้เคียง และมีพ้ืนที่ของเนิ นดินไม่เกิน 2,000
ตารางเมตร หรื อมีพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด ต้อง
จัดให้มีการระบายน้ าเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
(พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นประกาศกาหนดตามวรรคหนึ่ ง
ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร)
5.ถมดินที่มีพ้ืนที่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรื อมีพ้ืนที่เกินกว่าที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่ นกาหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ า

ข้ อทีไ่ ม่ ต้องแจ้ งต่ อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
1.พื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ ตารางเมตร
2.ความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกิน 3 เมตร เมื่อจะ
ขุดดินใกล้ที่ดินของผูอ้ ื่นในระยะน้อยกว่า 2 เท่า
ของความลึกของบ่อดินที่จะขุด ต้องจัดการ
ป้ องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทา

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
1. การตรวจสอบเอกสาร
1. ผูแ้ จ้งยืน่ เอกสารแจ้งการขุดดินตามที่กาหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นดาเนิ นการตรวจสอบเอกสาร
เวลา10 นาที
2. เจ้าพนักงานท้องถิ่ นดาเนินการตรวจสอบและพิจารณา
2.1 กรณี ถูกต้อง
3-7 วัน
2.2 กรณี ไม่ถูกต้อง
7 วัน
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่ นออกใบรับแจ้งและแจ้งให้ผแู้ จ้งมารับ
ใบรับแจ้ง 7 วัน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 7 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานทีต่ ้ องใช้ (จานวน 3 ชุด)
1.บัตรประจาตัวประชาชน (สาเนา 1 ฉบับ)
2.สาเนาทะเบียนบ้าน (สาเนา 1 ฉบับ)
3.แผนผังบริ เวณที่ประสงค์จะถมดิน ขุดดิน (ฉบับจริ ง 1 ฉบับ / สาเนา 1 ฉบับ)
4.แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริ เวณข้างเคียง (ฉบับจริ ง 1 ฉบับ / สาเนา 1 ฉบับ)
5.แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน (ฉบับจริ ง 1 ฉบับ / สาเนา 1 ฉบับ)
6.โฉนดที่ดิน นส.3 หรื อ สค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม จนท.ลงนาม (ฉบับจริ ง 1 ฉบับ / สาเนา 1 ฉบับ)
7.หนังสื อมอบอานาจกรณี ให้บุคคลอื่นยืน่ แจ้งการขุดดิน (ฉบับจริ ง 1 ฉบับ / สาเนา 1 ฉบับ)
8.หนังสื อยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณี ที่ดินบุคคลอื่น (ฉบับจริ ง 1 ฉบับ / สาเนา 1 ฉบับ)
9.รายการคานวณ (วิศวกรผูอ้ อกแบบและคานวณการขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน๓เมตรหรื อพื้นที่ปาก
บ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตรต้องเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่
ต่ากว่าระดับสามัญวิศวกรกรณี การขุดดินที่มีความลึกเกินสู ง 20 เมตรวิศวกรผูอ้ อกแบบและคานวณต้องเป็ นผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) (ฉบับจริ ง 1 ฉบับ / สาเนา 1
ฉบับ)
10.รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์สาหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน (ฉบับจริ ง 1 ฉบับ / สาเนา 1 ฉบับ)
11.ชื่ อผูค้ วบคุมงาน (กรณี การขุดดินลึกเกิน 3 เมตรหรื อมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน10,000 ตารางเมตรหรื อมีความลึก
หรื อมีพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นประกาศกาหนดผูค้ วบคุมงานต้องเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา) (ฉบับจริ ง 1 ฉบับ / สาเนา 1 ฉบับ)

ค่ าธรรมเนียม
กฎกระทรวง กาหนดค่าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2556
ข้อ 1 ให้ กาหนดค่ าธรรมเนียม ดังนี้
1.1 ใบรับแจ้ งการขุดดินหรือถมดิน
ฉบับละ 500 บาท
1.2 ค่ าคัดสาเนาหรือถ่ ายเอกสาร
ฉบับละ 1 บาท
ข้อ 2 ให้ กาหนดค่ าใช้ จาย ดังนี้
2.1 ค่าพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานทีข่ ุดดินหรือถมดิน ให้ จ่ายเท่ าจาเป็ นและใช้ จ่ายไปจริง
2.2 ค่าเบีย้ เลีย้ งในการเดินทางในการไปตรวจสอบสถานทีข่ ุดดินหรือถมดิน ให้ จ่ายเท่ าจาเป็ น
ตามระเบียบของทางราชการแก่ผไู้ ปทางานเท่าอัตราของทางราชการ
การรับเรื่องร้ องรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยนได้ที่ กองช่าง เทศบาลตาบล
เชียง-เคี่ยน โทรศัพท์ 053-160308

ตัวอย่ างการกรอกแบบฟอร์ ม

