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คูมอืสาํหรับประชาชน: การแจงขุดดิน 
หนวยงานที่รับผดิชอบ:สวนโยธา 

องคการบรหิารสวนตําบลเกาะขันธ 
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจงขุดดิน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบรกิารในสวนภูมภิาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบด็เสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 
 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคบั/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7วัน 

9. ขอมลูสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สดุ 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สดุ 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมอืประชาชน [สําเนาคูมอืประชาชน] การแจงขุดดิน 21/05/2558 13:55  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการทีอ่งคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ 
12/2  หมูที ่2 ตําบลเกาะขันธ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 
โทรศพัท  075 493111    โทรสาร  075 493111  
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบรกิารวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเที่ยง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.การขุดดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมอีงคประกอบที่ครบถวนดังนี ้
         1.1การดําเนินการขุดดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินใชบงัคับ

ไดแก 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมอืงพทัยา 
              4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนตามที่มกีฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซ่ึงรฐัมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา

นุเบกษา 
              5) บรเิวณที่มพีระราชกฤษฎกีาใหใชบงัคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผงัเมอืงรวมตามกฎหมายวาดวยการผงัเมอืง 
              7) ทองที่ซ่ึงรฐัมนตรีประกาศกําหนดใหใชบงัคับพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการ

บรหิารสวนทองถ่ินซ่ึงไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผงัเมอืงรวม) 
         1.2การดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา 17แหงพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทําการ

ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตรหรอืมพีื้นที่ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรอืมคีวามลึกหรอืพื้นที่

ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินจะตองไมเปนการกระทาํที่ขัดหรือแยง

กับพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543    
     2. การพจิารณารับแจงการขุดดิน 
เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรบัแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7 วันนับแต

วันที่ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่มกีาร

แจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันทีผู่แจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ัง

ใหการแจงเปนอันส้ินผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรบัแจงใหแก

ผูแจงภายใน 3วันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีรั่บผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแจงยื่นเอกสารแจงการขุด

ดินตามที่กําหนดใหเจา

พนักงานทองถ่ินดําเนินการ

ตรวจสอบขอมลู 
 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พื้นที่ที่จะ

ดําเนินการขุดดิน) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

2) 

การพจิารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบและ

พจิารณา (กรณีถูกตอง) 
 

5 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พื้นที่ที่จะ

ดําเนินการขุดดิน) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ
 

เจาพนักงานทองถ่ินออกใบ

รับแจงและแจงใหผูแจงมา

รับใบรบัแจง 
 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พื้นที่ที่จะ

ดําเนินการขุดดิน) 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีบุคคล

ธรรมดา)) 

2) หนังสอืรบัรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีนิติบุคคล)) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
แผนผงับรเิวณที่

ประสงคจะ

ดําเนินการขดุดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) แผนผังแสดงเขต - 1 0 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ที่ดินและที่ดิน

บรเิวณขางเคียง 

3) 
แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรบัรอง

สาํเนาทุกหนา 

- 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต

ไมใชเจาของที่ดิน

ตองมหีนังสอื

ยินยอมของ

เจาของที่ดินให

กอสรางอาคารใน

ที่ดิน) 

5) 

หนังสอืมอบ

อํานาจกรณีให

บุคคลอ่ืนยื่นแจง

การขดุดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสอืยินยอม

ของเจาของที่ดิน

กรณีที่ดินบุคคล

อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการคาํนวณ 

(วิศวกร

ผูออกแบบและ

คํานวณการขดุ

ดินที่มคีวามลกึ

จากระดับพื้นดิน

เกิน๓เมตรหรือ

พื้นที่ปากบอดิน

เกิน 10,000 

ตารางเมตรตอง

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

เปนผูไดรบั

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาไมต่ํากวา

ระดบัสามญั

วิศวกรกรณีการ

ขดุดินที่มคีวาม

ลกึเกินสูง 20 

เมตรวิศวกร

ผูออกแบบและ

คํานวณตองเปน

ผูไดรบั

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาระดบัวุฒิ

วิศวกร) 

8) 

รายละเอียดการ

ติดตั้งอุปกรณ

สาํหรับวัดการ

เคลื่อนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขดุดิน

ลกึเกิน 20 เมตร) 

9) 

ชื่อผูควบคุมงาน 

(กรณีการขดุดิน

ลกึเกิน 3 เมตร

หรือมพีื้นที่ปาก

บอดินเกิน 

10,000 ตาราง

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

เมตรหรอืมคีวาม

ลกึหรือมพีื้นที่

ตามที่เจา

พนักงานทองถิ่น

ประกาศกําหนด

ผูควบคุมงาน

ตองเปนผูไดรบั

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธา) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท 

คาธรรมเนียม500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ  12/2  หมูที่ 2 ตําบลเกาะขันธ อําเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 80180 โทรศพัท/โทรสาร  075 493111 
  
3) ชองทางการรองเรียนศนูยบรกิารประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตวัอยางแบบฟอรม ตวัอยาง และคูมอืการกรอก  

ไมมแีบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก 
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19. หมายเหต ุ
- 
 

วนัที่พมิพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมอืบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย ชยัธัชกัณฐวิจิตร 

อนุมตัโิดย สินิทธ์ิบญุสิทธ์ิ 

เผยแพรโดย ANUSORN JIRAPITAK 

 
 

 
 


