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งานท่ีใหบริการ การแจงขุดดิน 

หนวยงานท่ีใหบริการ กองชาง 
 

 

 

 

1. การขุดดินท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบท่ีครบถวน ดังนี ้

         1.1 การดำเนินการขุดดินนั้นจะตองเปนการดำเนินการในทองท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับ 

ไดแก 

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพัทยา 

              4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจา

นุเบกษา 

              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

              7) ทองท่ีซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการ

บริหารสวนทองถ่ินซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 

         1.2 การดำเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา 17แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทำการ

ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตร หรือมีพื้นท่ีปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นท่ี

ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกำหนดโดยการประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินจะตองไมเปนการกระทำท่ีขัดหรือแยง

กับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543    

2. การพิจารณารับแจงการขุดดิน 

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7 วัน นับแต

วันท่ีไดรับแจง ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วัน นับแตวันท่ีมีการ

แจง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจงใหแกไข ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจออกคำส่ังให

การแจงเปนอันส้ินผล กรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ีกำหนด ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผูแจง

ภายใน 3วันนับแตวันท่ีไดรับแจงท่ีถูกตอง 

  
 

 

 

 สถานท่ีใหบริการ 
ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา/ติดตอดวยตนเอง ณ 
หนวยงาน 
 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

 

หลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ช่องทางการให้บริการ 
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ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 7 วัน 
 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูแจงยื่นเอกสารแจงการขุดดิน ตามท่ีกำหนดใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินดำเนินการตรวจสอบขอมูล 
 

1 วัน องคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา อำเภอศรี

มหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุร ี

2) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกตอง) 
 

5 วัน องคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา อำเภอศรี

มหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุร ี

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจง และแจงใหผูแจงมารับใบ
รับแจง 
 

1 วัน องคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา อำเภอศรี

มหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุร ี

 

 

 
 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง - ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง - ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะดำเนินการขุดดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา - ชุด 

- 

4) 
 

แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขางเคียง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา - ชุด 
 

- 

5) 
 

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 1 ชุด 

- 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
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ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
สำเนา - ชุด 

6) 
 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอม
เจาของท่ีดินลงนามรับรองสำเนาทุกหนา 
ฉบับจริง - ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดินตองมีหนังสือยินยอม
ของเจาของท่ีดินใหกอสรางอาคารในท่ีดิน) 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอำนาจกรณีใหบุคคลอื่นยื่นแจงการขุดดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา - ชุด 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินกรณีท่ีดินบุคคลอื่น 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา - ชุด 

- 

9) 
 

รายการคำนวณ (วิศวกรผูออกแบบและคำนวณ การขุดดินท่ีมี
ความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร หรือพื้นท่ีปากบอดินเกิน 
10,000 ตารางเมตร ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไมต่ำกวาระดับสามัญ
วิศวกร กรณีการขุดดินท่ีมีความลึกเกินสูง 20 เมตร วิศวกร
ผูออกแบบและคำนวณตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา - ชุด 

- 

10) 
 

รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณสำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา - ชุด 
หมายเหตุ (กรณีการขุดดินลึกเกิน 20 เมตร) 

- 

11) 
 

ช่ือผูควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นท่ีปาก
บอดินเกิน 10,000 ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือมีพื้นท่ีตามท่ี
เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกำหนดผูควบคุมงานตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา - ชุด 

- 

 

 

 

 
 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ค่าธรรมเนียม 
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ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนยีมตอฉบับ ฉบับละ 500 บาท 

(หมายเหตุ: -)  
 คาธรรมเนียม 500 บาท 
  

 

 

 

 
 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดำรงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอง เรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ต้ังอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6) 

2) จังหวัดอื่นๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
หมายเหตุ: ผานศูนยดำรงธรรมประจำจังหวัด ทุกจังหวัด 

3) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ:  เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการร้องเรยีน แนะนําบริการ 
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แบบฟอรม์ ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
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ช่ือกระบวนงาน: การแจงขุดดิน  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จใน

หนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง 

 กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ :  
1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 7.0 
 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: สำเนาคูมือประชาชน 21/07/2015 09:38 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่


