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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลบา้นแหลม 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การแจง้ขดุดนิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในสว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถิน (กระบวนงานบรกิารที

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รบัแจง้  

5. กฎหมายทใีห้อาํนาจการอนุญาต หรือทเีกียวข้อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทวัไป  

7. พนืทใีห้บริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการขดุดินและถมดนิพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 7วนั 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลยีต่อเดอืน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชอือ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาํเนาคูมื่อประชาชน] การแจง้ขดุดิน 21/05/2558 13:55  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีให้บริการททีาํการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถนิในพนืททีจีะดาํเนินการขุดดิน /ติดต่อดว้ยตนเองณ

หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ – 

2)    สถานทใีห้บริการ เทศบาลตาํบลบา้นแหลม อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบรุ ี
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12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1.การขดุดินทีตอ้งแจง้ตอ่เจา้พนกังานทอ้งถินจะตอ้งมีองคป์ระกอบทีครบถว้นดงันี 

         1.1การดาํเนนิการขดุดนินนัจะตอ้งเป็นการดาํเนินการในทอ้งทีทีพระราชบญัญัตกิารขดุดินและถมดนิใชบ้งัคบั

ไดแ้ก่ 

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพทัยา 

              4) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถินอืนตามทีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตงัขนึซงึรฐัมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจา

นเุบกษา 

              5) บรเิวณทีมีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยการควบคมุอาคาร 

              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการผงัเมือง 

              7) ทอ้งทีซงึรฐัมนตรีประกาศกาํหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดิน (ใชก้บักรณีองคก์าร

บรหิารสว่นทอ้งถินซงึไมอ่ยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไมอ่ยู่ในเขตผงัเมืองรวม) 

         1.2การดาํเนินการขดุดินเขา้ลกัษณะตามมาตรา 17แหง่พระราชบญัญตักิารขดุดินและถมดินคือประสงคจ์ะทาํการ

ขดุดินโดยมีความลึกจากระดบัพืนดนิเกิน 3เมตรหรือมพีืนทีปากบอ่ดินเกินหนงึหมืนตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพืนที

ตามทีเจา้พนกังานทอ้งถินประกาศกาํหนดโดยการประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถินจะตอ้งไมเ่ป็นการกระทาํทีขดัหรือ

แยง้กบัพระราชบญัญตัิการขดุดนิและถมดินพ.ศ. 2543    

     2. การพิจารณารบัแจง้การขดุดนิ 

เจา้พนกังานทอ้งถินตอ้งออกใบรบัแจง้ตามแบบทีเจา้พนกังานทอ้งถินกาํหนดเพือเป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7 วนันบั

แตว่นัทีไดร้บัแจง้ถา้การแจง้เป็นไปโดยไมถ่กูตอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถินแจง้ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันบัแตว่นัทีมี

การแจง้ถา้ผูแ้จง้ไม่แกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 7วนันบัแตว่นัทีผูแ้จง้ไดร้บัแจง้ใหแ้กไ้ขใหเ้จา้พนกังานทอ้งถินมีอาํนาจออก

คาํสงัใหก้ารแจง้เป็นอนัสินผลกรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาทีกาํหนดใหเ้จา้พนกังานทอ้งถินออกใบรบัแจง้

ใหแ้ก่ผูแ้จง้ภายใน 3วนันบัแตว่นัทีไดร้บัแจง้ทีถูกตอ้ง 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแ้จง้ยนืเอกสารแจง้การขดุ

ดิน ตามทีกาํหนดใหเ้จา้

พนกังานทอ้งถินดาํเนินการ

ตรวจสอบเอกสาร สถานที 

ความมนัคงแขง็แรง 

3 วนั - (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินใน

พืนทีทีจะ

ดาํเนินการขุดดิน) 



3/8 
 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

เสนอผา่นความเห็นชอบ

จากผูอ้าํนวยการกองช่าง 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินใน

พืนทีทีจะ

ดาํเนินการขุดดิน) 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจา้พนกังานทอ้งถินอนุมติั

ลงนาม ออกใบรับแจง้ และ

แจง้ให้ผูแ้จง้มารับใบรับ

แจง้  

2 วนั - (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินใน

พืนทีทีจะ

ดาํเนินการขุดดิน) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ชาํระค่าธรรมเนียม/ออก

ใบอนุญาต 

1 วนั - (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินใน

พืนทีทีจะ

ดาํเนินการขุดดิน) 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 7 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยนืคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชน/สาํเนา

ทะเบียนบา้นของ

ผูแ้จง้ 

- 0 1 ฉบบั -กรณีบคุคล

ธรรมดา 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 

แผนผงับริเวณที

จะทาํการขดุดิน/

ถมดินและ

แผนผงัแสดงเขต

ทีดินและทีดิน

บริเวณขา้งเคียง 

พร้อมทงัวธีิการ

ขดุดินหรือถมดิน 

- 0 5 ชดุ  

3) 

ใบแจง้การขุดดิน

หรือถมดิน (แบบ 

ขถด.๑) โดย

กรอกขอ้ความให้

ครบถว้น 

- 1 0 ฉบบั - 

4) 

รายการทีกาํหนด

ไวใ้นกฎกระทวง

ทีอกตามมาตรา 

๖ แห่ง

พระราชบญัญติั

การขุดดิน และ

การถมดิน พ.ศ.

๒๕๔๓  

- 0 1 ชดุ - 

5) 

ภาระผูกพนัต่างๆ 

ทีบุคคลอืนมีส่วน

ไดเ้สีย เกียวกบั

ทีดินจะทาํการขุด

ดิน/ถมดิน 

 

 

 

 

- 0 1 ชดุ - 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

6) 

สาํเนาหนงัสือ

รับรองการ

ทะเบียนนิติ

บุคคล ซึงแสดง

วตัถุประสงค ์

ทีตงัสาํนกังาน

และผูมี้อาํนาจลง

ชือแทนนิติบุคคล

ผูแ้จง้ทีหน่วยงาน

ซึงมีอาํนาจ

รับรอง 

- 0 1 ชดุ - กรณีนิติบุคคล

เป็นผู้แจ้ง  

7) 

สาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนของ

ผูจ้ดัการ หรือ

ผูแ้ทนนิติบุคคลผู ้

แจง้  

- 0 1 ชดุ -กรณีการมอบ

อาํนาจให้ผู้ อืนแจ้ง

แทน  

8) 

หนงัสือแสดง

ความเป็นตวัแทน

ของผูแ้จง้ สาํเนา

บตัรประจาํตวั

ประชาชน และ

สาํเนาทะเบียน

บา้นของตวัแทน

ผูแ้จง้ 

 

 

 

 

 

- 0 1 ชดุ - 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

9) รายการคาํนวณ - 1 0 ชดุ - 

10) 

หนงัสือรับรองที

เป็นผูอ้อกเเบบ 

และคาํนวณการ

ขดุดิน/ถมดิน 

พร้อมทงัสาํเนา

บตัรอนุญาตเป็น

ผูป้ระกอบ

วชิาชีพวศิวกรรม

ควบคุม 

 

- 0 1 ฉบบั -กรณีงานทีมี

ลักษณะ ขนาดอยู่

ในประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

11) 

สาํเนาโฉนดทีดิน

ทีจะทาํการขดุ

ดิน/ถมดิน ขนาด

เท่าฉบบัจริง 

- 0 2 ฉบบั - 

12) 

หนงัสือยนิยอม

ของเจา้ของทีดิน 

สาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชน หรือ

สาํเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บุคคล ซึงแสดง

วตัถุประสงค ์

และผูมี้อาํนาจลง

ชือแทนนิติบุคคล

เจา้ของทีดินที

หน่วยงาน ซึงมี

อาํนาจรับรอง

- 0 1 ฉบบั -กรณีเป็นทีดิน

ของบุคคลอืน 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชน และ

สาํเนาทะเบียน

บา้นของผูจ้ดัการ 

หรือผูแ้ทนนิติ

บุคคลเจา้ของ

ทีดิน 

13) 

หนงัสือแสดง

ความยนิยอมของ

ผูค้วบคุมงาน  

- 0 1 ฉบบั - 

14) 

สาํเนาใบอนุญาต

เป็นผูป้ระกอบ

วชิาชีพวศิวกรรม

ควบคุม ของผู ้

ควบคุมงาน  

- 0 1 ฉบบั -เฉพาะกรณีทีงาน

มลีักษณะขนาดอยู่

ในประเภทเป็น

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม 

15) 
เอกสารและ

รายละเอียดอืนๆ 

- 0 0 ฉบบั -ถา้มี 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท 

ค่าธรรมเนียม500 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนกรุงเทพมหานครรอ้งเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ(1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศพัท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท ี6 : 02-299-4000) 

3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวางเขตหว้ยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามท ี6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

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

5. รอ้งเรียนดว้ยตนเอง 
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6. ตูร้บัฟังความคิดเห็น (ตงัอยูณ่ศูนย์บริการขอ้มูลข่าวสารของราชการถนนพระรามท ี6) 

2) ช่องทางการร้องเรียนจงัหวดัอืนๆรอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ(ผ่านศูนยด์าํรงธรรมประจาํจงัหวดัทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยด์าํรงธรรมเทศบาลตาํบลบา้นแหลม  หมูที่  ต.บา้นแหลม อ.บา้นแหลม            

จ.เพชรบรีุ  โทร -772096  

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่ือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 
 

วันทพีมิพ ์ 19/07/2558 

สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 

จัดทาํโดย นางปินทอง  ศรจงัหวดั 

อนุมัตโิดย นายวนั  เมฆอคัคี 

เผยแพร่โดย นายวนั  เมฆอคัคี 


