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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแจ้งขุดดนิ 
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลเขาวง อําเภอบ้านตาขนุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน:การแจ้งขดุดนิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิน (กระบวนงานบริการที

เบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายทใีห้อาํนาจการอนุญาต หรือทเีกียวข้อง: 

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

 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พืนทใีห้บริการ: ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 7วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลียต่อเดอืน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน คูมื่อประชาชนองค์การบริหารสว่นตําบลเขาวง การแจ้งการขุดดนิ  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาวง ในพืนทีทีจะดําเนินการขดุดิน /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง) 

หมายเหต ุ- 
 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.การขดุดนิทีต้องแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถินจะต้องมีองค์ประกอบทีครบถ้วนดงันี 

         1.1การดําเนินการขดุดนินนัจะต้องเป็นการดําเนินการในท้องทีทีพระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิใช้บงัคบั

ได้แก่ 
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              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพทัยา 

              4) องค์กรปกครองสว่นท้องถินอืนตามทีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตงัขนึซงึรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา

นเุบกษา 

              5) บริเวณทีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 

              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง 

              7) ท้องทีซงึรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิ (ใช้กบักรณีองค์การ

บริหารสว่นท้องถินซงึไมอ่ยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไมอ่ยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 

         1.2การดําเนินการขดุดนิเข้าลกัษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิคือประสงค์จะทําการ

ขดุดนิโดยมีความลกึจากระดบัพืนดนิเกิน 3เมตรหรือมีพืนทีปากบอ่ดนิเกินหนงึหมืนตารางเมตรหรือมีความลกึหรือพืนที

ตามทีเจ้าพนกังานท้องถินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจ้าพนกังานท้องถินจะต้องไมเ่ป็นการกระทําทีขดัหรือ

แย้งกบัพระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543    

     2. การพิจารณารับแจ้งการขดุดนิ 

เจ้าพนกังานท้องถินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบทีเจ้าพนกังานท้องถินกําหนดเพือเป็นหลกัฐานการแจ้งภายใน 7 วนันบั

แตว่นัทีได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไมถ่กูต้องให้เจ้าพนกังานท้องถินแจ้งให้แก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนันบัแตว่นัทีมี

การแจ้งถ้าผู้แจ้งไมแ่ก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนันบัแตว่นัทีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนกังานท้องถินมีอํานาจออก

คําสงัให้การแจ้งเป็นอนัสนิผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาทีกําหนดให้เจ้าพนกังานท้องถินออกใบรับแจ้ง

ให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วนันบัแตว่นัทีได้รับแจ้งทีถกูต้อง 
 
 
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้แจ้งยืนเอกสารแจ้งการขดุ

ดนิตามทีกําหนดให้เจ้า

พนกังานท้องถินดําเนินการ

ตรวจสอบข้อมลู 
 

1 วนั - (องค์การบริหาร

สว่นตําบลเขาวง 

อําเภอบ้านตาขนุ 

จงัหวดัสรุาษฎร์

ธานี) 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิน 5 วนั - (องค์การบริหาร
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ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

ดําเนินการตรวจสอบและ

พิจารณา (กรณีถกูต้อง) 
 

สว่นตําบลเขาวง 

อําเภอบ้านตาขนุ 

จงัหวดัสรุาษฎร์

ธานี 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจ้าพนกังานท้องถินออกใบ

รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมา

รับใบรับแจ้ง 
 

1 วนั - (องค์การบริหาร

สว่นตําบลเขาวง

ในพืนทีทีจะ

ดําเนินการขดุดนิ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 7 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบัิตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขนัตอน 

 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีบคุคล

ธรรมดา)) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีนิตบิคุคล)) 

 
15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แผนผงับริเวณที

ประสงค์จะ

ดําเนินการขดุดนิ 

- 1 0 ชดุ - 
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ท ี รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

2) 

แผนผงัแสดงเขต

ทีดนิและทีดนิ

บริเวณข้างเคยีง 

- 1 0 ชดุ - 

3) 

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

โฉนดทีดนิน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบบัทกุ

หน้าพร้อม

เจ้าของทีดนิลง

นามรับรอง

สําเนาทกุหน้า 

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ขออนญุาต

ไมใ่ช่เจ้าของทีดนิ

ต้องมีหนงัสือ

ยินยอมของ

เจ้าของทีดนิให้

ก่อสร้างอาคารใน

ทีดนิ) 

5) 

หนงัสือมอบ

อํานาจกรณีให้

บคุคลอืนยืนแจ้ง

การขดุดนิ 

- 1 0 ชดุ - 

6) 

หนงัสือยนิยอม

ของเจ้าของทีดนิ

กรณีทีดนิบคุคล

อืน 

- 1 0 ชดุ - 

7) 

รายการคํานวณ 

(วิศวกร

ผู้ออกแบบและ

คํานวณการขดุ

ดนิทีมีความลกึ

จากระดบัพืนดนิ

เกิน๓เมตรหรือ

พืนทีปากบอ่ดนิ

- 1 0 ชดุ - 
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ท ี รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

เกิน 10,000 

ตารางเมตรต้อง

เป็นผู้ได้รับ

ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

สาขาวิศวกรรม

โยธาไมตํ่ากวา่

ระดบัสามญั

วิศวกรกรณีการ

ขดุดนิทีมีความ

ลกึเกินสงู 20 

เมตรวิศวกร

ผู้ออกแบบและ

คํานวณต้องเป็น

ผู้ได้รับ

ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

สาขาวิศวกรรม

โยธาระดบัวฒุิ

วิศวกร) 

8) 

รายละเอียดการ

ตดิตงัอปุกรณ์

สําหรับวดัการ

เคลือนตวัของดนิ 

- 1 0 ชดุ (กรณีการขดุดนิ

ลกึเกิน 20 เมตร) 

9) 

ชือผู้ควบคมุงาน 

(กรณีการขดุดนิ

ลกึเกิน 3 เมตร

- 1 0 ชดุ - 
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ท ี รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

หรือมีพืนทีปาก

บอ่ดนิเกิน 

10,000 ตาราง

เมตรหรือมีความ

ลกึหรือมีพืนที

ตามทีเจ้า

พนกังานท้องถิน

ประกาศกําหนด

ผู้ควบคมุงาน

ต้องเป็นผู้ได้รับ

ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

สาขาวิศวกรรม

โยธา) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดนิ    ฉบับละ 2,000 บาท 

ค่าคัดสาํเนาหรือถ่ายเอกสาร        หน้าละ         5 บาท 
หมายเหต ุ– 
ค่าใช้จ่าย  
1.คา่พาหนะเดนิทางไปตรวจสอบสถานทีขดุดนิ           ให้จ่ายเทา่ทีจําเป็นและใช้จา่ยไปจริง 

2.คา่เบียเลยีงในการเดนิทางไปตรวจสอบ                    ให้จ่ายเทา่ทีจําเป็นตามระเบียบของทางราชการแก่ 

    สถานทีขดุดนิ                                                         ผู้ไปทํางานเทา่อตัราของทางราชการ 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน   องค์การบริหารสว่นตําบลเขาวง 

หมายเหต(ุ1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.khaowong.go.th) 

              2. ทางโทรศพัท์ (077-261265 ) 

              3. ทางไปรษณีย์ (อบต.เขาวง 144 ม.2 ตําบลเขาวง อําเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

              4. ศูนย์ดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

              5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

              6. ตูร้บัฟังความคิดเห็น (ตงัอยู่ณศูนย์บริการขอ้มูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที 6) 

2) ช่องทางการร้องเรียนจงัหวดัอืนๆร้องเรียนตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดั 

หมายเหต(ุผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจงัหวดัทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสาํนกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วันทพีมิพ์ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย สํานกังานปลดั องค์การบริหารสว่นตําบลเขาวง 

อนุมัตโิดย นายกองค์การบริหารสว่นตําบลเขาวง 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารสว่นตําบลเขาวง 

 
 

 
 


