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คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งขุดดนิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่ให้บริการในสว่นภูมภิาคและสว่นท้องถิ่น (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกีย่วข้อง: 

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

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิาร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 7วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สดุ 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การแจ้งขุดดนิ 21/05/2558 13:55  

11. ช่องทางการให้บรกิาร  

1) สถานที่ให้บรกิารที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บริการวันจันทรถ์ึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้าม)ี ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1.การขุดดนิที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้ 

         1.1การด าเนนิการขุดดินน้ันจะต้องเป็นการด าเนนิการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดนิใช้

บังคับได้แก่ 
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              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพัทยา 

              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มกีฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราช

กิจจานุเบกษา 

              5) บรเิวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการผังเมือง 

              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดนิและถมดนิ (ใช้กับกรณี

องค์การบรหิารสว่นท้องถิ่นซึ่งไม่อยูใ่นเขตควบคุมอาคารและไมอ่ยู่ในเขตผังเมืองรวม) 

         1.2การด าเนนิการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดนิคือประสงค์จะ

ท าการขุดดนิโดยมีความลกึจากระดับพ้ืนดนิเกิน 3เมตรหรือมีพืน้ที่ปากบ่อดนิเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตรหรือมีความ

ลกึหรือพืน้ที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการ

กระท าที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดนิและถมดนิพ.ศ. 2543    

     2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วัน

นับแต่วันที่ไดรั้บแจ้งถา้การแจ้งเป็นไปโดยไมถู่กต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่

วันที่มกีารแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งไดรั้บแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี

อ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันส้ินผลกรณีถา้ผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ออกใบรับแจ้งให้แก่ผูแ้จ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ไดรั้บแจ้งที่ถูกต้อง 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้แจ้งย่ืนเอกสารแจ้งการ

ขุดดนิตามที่ก าหนดให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบ

ข้อมูล 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการขุดดิน) 

2) 
การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบและ

5 วัน - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นใน
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

พิจารณา (กรณีถูกต้อง) 
 

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการขุดดิน) 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ

รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมา

รับใบรับแจ้ง 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการขุดดิน) 

ระยะเวลาด าเนนิการรวม 7 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว้  

ยังไมผ่่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีบุคคล

ธรรมดา)) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิติบุคคล 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีนิติบุคคล)) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แผนผังบริเวณที่

ประสงค์จะ

ด าเนนิการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

2) 

แผนผังแสดงเขต

ที่ดินและที่ดนิ

บรเิวณข้างเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 

แบบแปลน

รายการ

ประกอบแบบ

แปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดที่ดนิน.ส.3 

หรือส.ค.1 

ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้า

พร้อมเจ้าของ

ที่ดินลงนาม

รับรองส าเนาทุก

หน้า 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขอ

อนุญาตไมใ่ช่

เจ้าของที่ดินต้อง

มีหนังสือยนิยอม

ของเจ้าของที่ดิน

ให้ก่อสร้างอาคาร

ในที่ดิน) 

5) 

หนังสือมอบ

อ านาจกรณีให้

บุคคลอื่นย่ืนแจ้ง

การขุดดนิ 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยนิยอม

ของเจ้าของที่ดิน

กรณีที่ดินบุคคล

อื่น 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการค านวณ 

(วิศวกร

ผู้ออกแบบและ

ค านวณการขุด

ดนิที่มีความลกึ

จากระดับพ้ืนดิน

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

เกิน๓เมตรหรือ

พ้ืนที่ปากบ่อดนิ

เกิน 10,000 

ตารางเมตรต้อง

เป็นผูไ้ด้รับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมสาขา

วิศวกรรมโยธา

ไมต่่ ากว่าระดับ

สามัญวิศวกร

กรณีการขุดดิน

ที่มีความลกึเกิน

สูง 20 เมตร

วิศวกร

ผู้ออกแบบและ

ค านวณต้องเป็น

ผู้ไดรั้บ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมสาขา

วิศวกรรมโยธา

ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

8) 

รายละเอียดการ

ติดต้ังอุปกรณ์

ส าหรับวัดการ

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดิน

ลกึเกิน 20 

เมตร) 
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ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

เคลื่อนตัวของ

ดนิ 

9) 

ช่ือผู้ควบคุมงาน 

(กรณีการขุดดิน

ลกึเกิน 3 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ปาก

บ่อดนิเกิน 

10,000 ตาราง

เมตรหรือมี

ความลกึหรือมี

พ้ืนที่ตามที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ผู้ควบคุมงาน

ต้องเป็นผูไ้ด้รับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมสาขา

วิศวกรรมโยธา) 

- 1 0 ชุด - 

 

16. ค่าธรรมเนยีม 

1) ค่าธรรมเนยีมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท 

ค่าธรรมเนยีม 500 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรยีน 

1) ช่องทางการร้องเรยีน ร้องเรียนผ่านองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 
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หมายเหต(ุ1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมู่ที่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสมีา  

4. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยูท่ี่หน้าที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์) 

2) ช่องทางการร้องเรยีนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหต(ุผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรยีนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่ีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

19. หมายเหต ุ

- 

 

 

 

 
 


