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สง์มะนคิรตรำบปรืชรชน: มรราจู้ขุดด น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1.  ชะ่นมรืบรนูรน: การแจ้งขุดดิน 
2. ตน์รยูรนเจ้รขนูมรืบรนูรน: องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
3.  ปรืเภทขนููรนบร มรร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที ่  

 เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4.  ตมรดตมง์ขนููรนบร มรร: รับแจ้ง  
5.  มฎตมรยที่ใต้นิรนรจมรรนนุญรต ตระนท่ีเมี่ยรข้นู: 
1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

 
6.  รืดำบผรมรืทบ: บริการทั่วไป  
7.  พะ้นที่ใต้บร มรร: ท้องถิ่น  
8.  มฎตมรยข้นบำูสำบ/ข้นตมรูที่มิรตนดรืยืเรรร พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

 รืยืเรรรที่มิรตนดตรมมฎตมรย / ข้นมิรตนด ฯรฯ  7 วัน  
9.  ข้นมงรคถ ต  
  จิรนรนเฉรี่ยต์นเดะนน 0  
  จิรนรนสิรขนท่ีมรมที่คุด 0  
  จิรนรนสิรขนท่ีน้นยท่ีคุด 0  
10.  ชะ่นน้รูน ูขนูสง์มะนปรืชรชน การแจ้งขุดดิน  
11.  ช์นูทรูมรรใต้บร มรร  
1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน กองช่าง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12.  ตรำมเมณฑ่ ร ธีมรร เูะ่นนไข(ถ้รมี) ในมรรยะ่นสิรขน ารืในมรรพ จรรณรนนุญรต 
1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้ 
         1.1การด าเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับ ได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา         
                  นุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหาร 
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                  ส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท าการ
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตร หรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพ้ืนที่
ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระท าที่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วัน นับแต่วันที่มีการ
แจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้
การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง
ภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 
13. ขำ้นตนน รืยืเรรร ารืค์รนูรนที่รำบผ ดชนบ 

ที ่ ปรืเภทขำ้นตนน 
รรยรืเนียดขนูขำ้นตนน

มรรบร มรร 
รืยืเรรร
ใต้บร มรร 

ค์รนูรน / 
ตน์รยูรนที่
รำบผ ดชนบ  

ตมรยเตตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุด
ดิน ตามท่ีก าหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล 
 

1 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สูน 
อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

(องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สูน 
กองช่าง) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานด าเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณา 
(กรณีถูกต้อง) 
 

5 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สูน 
อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

(องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สูน 
กองช่าง) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ
รับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมา
รับใบรับแจ้ง 
 

1 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สูน 
อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

(องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สูน 
กองช่าง) 

รืยืเรรรดิรเน นมรรรรม   7 วัน 
 

14. ูรนบร มรรนี้ ผ์รนมรรดิรเน นมรรรดขำ้นตนน ารืรืยืเรรรปฏ บำต รรชมรรมราร้ร  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รรยมรรเนมครรตรำมฐรนปรืมนบมรรยะ่นสิรขน 
15.1) เนมครรยะนยำนตำรตนที่นนมโดยตน์รยูรนภรสรำฐ 

ที ่ รรยมรรเนมครร
ยะนยำนตำรตน 

ตน์รยูรนภรสรำฐผง้
นนมเนมครร 

จิรนรนเนมครร 
ฉบำบจร ู 

จิรนรนเนมครร 
คิรเนร 

ตน์รยนำบ
เนมครร  ตมรยเตตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีบุคคล
ธรรมดา)) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีนิติบุคคล)) 

 
15.2) เนมครรนะ่น ๆ คิรตรำบยะ่นเพ ่มเต ม 

ที ่ รรยมรรเนมครร
ยะ่นเพ ่มเต ม 

ตน์รยูรนภรสรำฐผง้
นนมเนมครร 

จิรนรนเนมครร 
ฉบำบจร ู 

จิรนรนเนมครร 
คิรเนร 

ตน์รยนำบ
เนมครร  ตมรยเตตุ 

1) 
แผนผังบริเวณท่ี
ประสงค์จะ
ด าเนินการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขต
ที่ดินและท่ีดิน
บริเวณข้างเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลน 
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรองส าเนา
ทุกหน้า 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดิน) 

5) 

หนังสือมอบ
อ านาจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจ้ง
การขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
กรณีท่ีดินบุคคล
อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 
รายการค านวณ 
(วิศวกร

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รรยมรรเนมครร
ยะ่นเพ ่มเต ม 

ตน์รยูรนภรสรำฐผง้
นนมเนมครร 

จิรนรนเนมครร 
ฉบำบจร ู 

จิรนรนเนมครร 
คิรเนร 

ตน์รยนำบ
เนมครร  ตมรยเตตุ 

ผู้ออกแบบและ
ค านวณ การขุด
ดินที่มีความลึก
จากระดับพ้ืนดิน
เกิน ๓ เมตร หรือ
พ้ืนที่ปากบ่อดิน
เกิน 10,000 
ตารางเมตร ต้อง
เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ต่ ากว่า
ระดับสามัญ
วิศวกร กรณีการ
ขุดดินที่มีความลึก
เกินสูง 20 เมตร 
วิศวกรผู้ออกแบบ
และค านวณต้อง
เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร) 

8) 

รายละเอียดการ
ติดตั้งอุปกรณ์
ส าหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดินลึก
เกิน 20 เมตร) 

9) 

ชื่อผู้ควบคุมงาน 
(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 3 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ปาก
บ่อดินเกิน 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รรยมรรเนมครร
ยะ่นเพ ่มเต ม 

ตน์รยูรนภรสรำฐผง้
นนมเนมครร 

จิรนรนเนมครร 
ฉบำบจร ู 

จิรนรนเนมครร 
คิรเนร 

ตน์รยนำบ
เนมครร  ตมรยเตตุ 

10,000 ตาราง
เมตร หรือมีความ
ลึกหรือมีพ้ืนที่
ตามท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ประกาศก าหนดผู้
ควบคุมงานต้อง
เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรม
โยธา) 

 
16. ส์รธรรมเนียม 
1) ส์รธรรมเนียมต์นฉบำบ ฉบำบรื 500 บรท 

 ส์รธรรมเนียม 500 บาท 
ตมรยเตตุ -   
 

 
17. ช์นูทรูมรรร้นูเรียน 

ไม่มีข้อมูลช่องทางการร้องเรียน 

 
18. ตำรนย์รูาบบฟนร่ม ตำรนย์รู ารืสง์มะนมรรมรนม  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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19. ตมรยเตตุ 
- 
 

รำนที่พ มพ่ 23/04/2564 
คถรนื รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จำดทิรโดย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สถ.มท. 
นนุมำต โดย - 
เผยาพร์โดย - 

 
 
 

 


