
คู�มือสําหรบัประชาชน : การแจ�งขุดดนิ 
หน�วยงานท่ีให�บรกิาร :องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� อําเภอเมืองสุราษฎร�ธานี จังหวัดสรุาษฎร�ธานี
กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ' วิธีการ เงือ่นไข (ถ�ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.การขุดดินที่ต�องแจ�งต�อเจ�าพนักงานท�องถิ่นจะต�องมอีงค�ประกอบท่ีครบถ�วนดังน้ี 
 1.1การดาํเนินการขุดดินนั้นจะต�องเป.นการดําเนินการในท�องท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช�บังคับได�แก� 
 1) เทศบาล 
 2) กรุงเทพมหานคร 
 3) เมืองพัทยา 
 4) องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังขึ้นซ่ึงรัฐมนตรปีระกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให�ใช�บงัคับกฎหมายว�าด�วยการควบคมุอาคาร 
 6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายว�าด�วยการผงัเมือง 
 7) ท�องที่ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกาํหนดให�ใช�บงัคับพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน (ใช�กับกรณีองค�การบริหารส�วน
ท�องถิ่นซ่ึงไม�อยู�ในเขตควบคุมอาคารและไม�อยู�ในเขตผังเมืองรวม) 
 1.2การดาํเนินการขุดดินเข�าลักษณะตามมาตรา 17แห�งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค�จะทาํการขุดดิน
โดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3เมตรหรือมีพ้ืนท่ีปากบ�อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ตามท่ีเจ�า
พนักงานท�องถิ่นประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจ�าพนักงานท�องถิ่นจะต�องไม�เป.นการกระทําท่ีขัดหรือแย�งกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 
 2. การพิจารณารับแจ�งการขุดดิน 
เจ�าพนักงานท�องถิ่นต�องออกใบรับแจ�งตามแบบท่ีเจ�าพนกังานท�องถิ่นกําหนดเพ่ือเป.นหลกัฐานการแจ�งภายใน 7 วันนับแต�
วันท่ีได�รบัแจ�งถ�าการแจ�งเป.นไปโดยไม�ถูกต�องให�เจ�าพนักงานท�องถิ่นแจ�งให�แก�ไขให�ถูกต�องภายใน 7วันนับแต�วันท่ีมีการแจ�ง
ถ�าผู�แจ�งไม�แก�ไขให�ถูกต�องภายใน 7วันนับแต�วันที่ผู�แจ�งได�รับแจ�งให�แก�ไขให�เจ�าพนักงานท�องถิ่นมีอาํนาจออกคาํสัง่ให�การ
แจ�งเป.นอันสิ้นผลกรณีถ�าผู�แจ�งได�แก�ไขให�ถูกต�องภายในเวลาท่ีกําหนดให�เจ�าพนักงานท�องถิ่นออกใบรับแจ�งให�แก�ผู�แจ�ง
ภายใน 3วันนับแต�วันท่ีได�รบัแจ�งท่ีถูกต�อง 
 
 
 
ช�องทางการให�บริการ 
 
สถานท่ีให
บริการ 
กองช�าง องค	การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� 
โทรศัพท	.0-7729-2916 ต�อ 103 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป�ดให�บริการวัน จันทร	 ถงึ 
วันศกุร	 (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกาํหนด) ต้ังแต�
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 



โทรสาร.0-7729-2916 ต�อ 104/ติดต�อด�วยตนเอง ณ 
หน�วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 
 
ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :7 - 
 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู�แจ�งย่ืนเอกสารแจ�งการขุดดินตามทีกํ่าหนดให�เจ�าพนักงาน
ท�องถิ่นดําเนินการตรวจสอบข�อมูล 
 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน - 
 

2) การพิจารณา 
เจ�าพนักงานท�องถิ่นดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกต�อง) 
 
(หมายเหตุ: -) 

5 วัน - 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
เจ�าพนักงานท�องถิ่นออกใบรับแจ�งและแจ�งให�ผู�แจ�งมารับใบรับ
แจ�ง 
 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน - 
 

 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ�ามี) หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชน 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ�ามี) หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 
หมายเหต(ุกรณีนิติบคุคล) 

3) 
 

แผนผังบริเวณที่ประสงค'จะดําเนินการขุดดิน 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

แผนผังแสดงเขตที่ดินและท่ีดินบริเวณข�างเคียง 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต–ุ 
 

- 

6) 
 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท�าต�นฉบับทุกหน�าพร�อมเจ�าของ
ที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหน�า 
ฉบับจรงิ0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต(ุกรณีผู�ขออนุญาตไม�ใช�เจ�าของท่ีดินต�องมีหนังสือยินยอม
ของเจ�าของท่ีดินให�ก�อสร�างอาคารในท่ีดิน 
 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอาํนาจกรณีให�บุคคลอื่นยื่นแจ�งการขุดดนิ 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมของเจ�าของท่ีดินกรณีท่ีดินบุคคลอื่น 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

รายการคํานวณ (วิศวกรผู�ออกแบบและคํานวณการขุดดนิท่ีมีความ
ลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน๓เมตรหรอืพ้ืนที่ปากบ�อดินเกิน 10,000 
ตารางเมตรต�องเป?นผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม�ตํ่ากว�าระดบัสามัญวิศวกรกรณีการ
ขุดดินที่มีความลึกเกินสูง 20 เมตรวิศวกรผู�ออกแบบและคํานวณ

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ�ามี) หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 
ต�องเป?นผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

10) 
 

รายละเอียดการติดตัง้อุปกรณ'สาํหรับวัดการเคลือ่นตวัของดิน 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

11) 
 

ชื่อผู�ควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีปากบ�อ
ดินเกิน 10,000 ตารางเมตรหรอืมีความลึกหรอืมีพ้ืนท่ีตามท่ีเจ�า
พนักงานท�องถ่ินประกาศกําหนดผู�ควบคุมงานต�องเป?นผู�ได�รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

 
ค�าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนยีม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร�อยละ) 

1) ค�าธรรมเนียมต�อฉบับฉบับละ 
(หมายเหตุ: -) 

ค�าธรรมเนียม 500 บาท 
 
 

 
ช�องทางการร�องเรียน แนะนาํบริการ 
ลําดับ ช�องทางการร�องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ถ�าการบริการไม�เป.นไปตามข�อตกลงท่ีระบุไว�ข�างต�น สามารถติดต�อเพ่ือร�องเรียนได�ท่ี 
หมายเหตุ: กองช�างองค	การบริหารส�วนตาํบลบางใบไม� 
หมายเลขโทรศัพท	  0-7729-2916 ต�อ 103หรือ www.bangbaimai.go.th 

2) ศูนย�บริการประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู� ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
 
แบบฟอร'ม ตวัอย�างและคู�มือการกรอก 



ลําดับ ช่ือแบบฟอร'ม 
ไม�มีแบบฟอร	ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 

 
หมายเหตุ 
- 
 
 
 
 

ช่ือกระบวนงาน:การแจ�งขุดดิน 
หน�วยงานกลางเจ�าของกระบวนงาน:องค�การบรหิารส�วนตําบลอ�ายนาไลย อําเภอเวียงสา จังหวัดน�าน กรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถิ่น องค�การบริหารส�วนตําบลอ�ายนาไลย อาํเภอเวียงสา จงัหวัดน�าน 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให�บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท�องถิ่น 
(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว) 
หมวดหมู�ของงานบริการ: รับแจ�ง 
กฎหมายท่ีให�อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 

1)กฎหมายและกฎกระทรวงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 
พ้ืนที่ให�บริการ: ท�องถิ่น 
กฎหมายข�อบงัคับ/ข�อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ: 7.0 
ข�อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 0 
 จํานวนคาํขอท่ีมากทีสุ่ด 0 
 จํานวนคาํขอท่ีน�อยท่ีสุด 0 
ช่ืออ�างองิของคู�มือประชาชน:[สาํเนาคู�มือประชาชน] การแจ�งขุดดิน 22/07/2558 15:54 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวน�โหลดจากเว็บไซต�ระบบสารสนเทศศูนย�กลางข�อมูลคู�มอืสาํหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



วันท่ีเผยแพร�คู�มือ: - 


