
คูมือสําหรับประชาชน : การแจงขุดดนิ 
หนวยงานทีใ่หบรกิาร :องคการบริหารสวนตําบลหนองสรวงอําเภอหนองฉางจงัหวดัอุทัยธานกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วธีิการ เงือ่นไข (ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.การขดุดินท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถิน่จะตองมีองคประกอบท่ีครบถวนดังนี ้
         1.1การดําเนินการขุดดินนั้นจะตองเปนการดาํเนินการในทองท่ีท่ีพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับไดแก 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพทัยา 
              4) องคกรปกครองสวนทองถิน่อ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึนซ่ึงรฐัมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคาร 
              6) เขตผังเมอืงรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
              7) ทองท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบงัคับพระราชบัญญัติการขุดดนิและถมดิน (ใชกับกรณีองคการบริหารสวน
ทองถิ่นซ่ึงไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผงัเมืองรวม) 
         1.2การดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา 17แหงพระราชบัญญติัการขดุดินและถมดินคือประสงคจะทําการขุดดิน
โดยมีความลึกจากระดับพืน้ดินเกนิ 3เมตรหรือมีพืน้ท่ีปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพืน้ท่ีตามท่ีเจา
พนักงานทองถิ่นประกาศกาํหนดโดยการประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นจะตองไมเปนการกระทําท่ีขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญติัการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543    
     2. การพจิารณารบัแจงการขุดดนิ 
เจาพนักงานทองถิน่ตองออกใบรบัแจงตามแบบท่ีเจาพนกังานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7 วันนบัแตวนัท่ี
ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนบัแตวนัท่ีมีการแจงถาผู
แจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันท่ีผูแจงไดรบัแจงใหแกไขใหเจาพนกังานทองถิ่นมอํีานาจออกคําสั่งใหการแจงเปน
อันสิน้ผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนดใหเจาพนกังานทองถิน่ออกใบรบัแจงใหแกผูแจงภายใน 3วันนับ
แตวันทีไ่ดรบัแจงทีถู่กตอง 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานทีใ่หบรกิาร 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง  4 หมู  4  ตําบล
หนองสรวงอําเภอหนองฉางจงัหวัดอุทัยธาน/ีติดตอดวยตนเองณ
หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถงึวัน
ศุกร (ยกเวนวนัหยุดที่ทางราชการกาํหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :7 วัน 
 

ลําดบั ขัน้ตอน ระยะเวลา สวนทีร่บัผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูแจงยืน่เอกสารแจงการขุดดินตามท่ีกาํหนดใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบขอมูล 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ีท่ีจะดําเนินการ
ขุดดิน)) 

1 วนั - 
 

2) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถิน่ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกตอง) 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ีท่ีจะดําเนินการ
ขุดดิน)) 

5 วนั - 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีติ 
เจาพนักงานทองถิน่ออกใบรบัแจงและแจงใหผูแจงมารับใบรบั

1 วนั - 
 



ลําดบั ขัน้ตอน ระยะเวลา สวนทีร่บัผิดชอบ 
แจง 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ีท่ีจะดําเนินการ
ขุดดิน)) 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม่เติม (ถาม)ี หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบบั 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(กรณบีุคคลธรรมดา)) 

- 

2) 
 

หนังสือรบัรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง0ฉบบั 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(กรณนีิติบุคคล)) 

- 

3) 
 

แผนผังบริเวณทีป่ระสงคจะดําเนนิการขดุดิน 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

แผนผังแสดงเขตทีดิ่นและที่ดินบริเวณขางเคียง 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทกุหนาพรอม
เจาของทีดิ่นลงนามรับรองสําเนาทุกหนา 
ฉบับจริง0ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต(ุกรณผีูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดินตองมีหนังสือยินยอม
ของเจาของท่ีดินใหกอสรางอาคารในท่ีดนิ) 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอาํนาจกรณใีหบุคคลอื่นย่ืนแจงการขดุดิน 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมของเจาของที่ดนิกรณีทีดิ่นบุคคลอื่น 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

รายการคาํนวณ (วิศวกรผูออกแบบและคาํนวณการขุดดินทีม่ี
ความลึกจากระดับพืน้ดินเกนิ๓เมตรหรอืพืน้ที่ปากบอดินเกิน 
10,000 ตารางเมตรตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไมตํ่ากวาระดับสามัญวิศวกร
กรณกีารขุดดนิทีม่ีความลึกเกนิสูง 20 เมตรวิศวกรผูออกแบบและ
คํานวณตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

10) 
 

รายละเอียดการติดต้ังอปุกรณสําหรับวดัการเคล่ือนตัวของดนิ 
ฉบับจริง1ชดุ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม่เติม (ถาม)ี หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุกรณีการขุดดินลึกเกิน 20 เมตร) 

11) 
 

ชื่อผูควบคุมงาน (กรณกีารขุดดินลึกเกิน 3 เมตรหรอืมีพืน้ทีป่าก
บอดินเกิน 10,000 ตารางเมตรหรือมคีวามลึกหรอืมีพืน้ทีต่ามที่เจา
พนกังานทองถิน่ประกาศกาํหนดผูควบคุมงานตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวศิวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา) 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดบั รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 500 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชองทางการรองเรียน / แนะนาํบรกิาร 
1) องคการบริหารสวนตําบลหนองสรง  4  หมู  4  ตําบลหนองสรวงอําเภอหนองฉางจงัหวัดอุทัยธ 

(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nongsuang.go.th) 
2. ทางโทรศพัท (056 532 484) 
 
 
 
 )) 

2) ศูนยรบัเร่ืองราวรองเรยีนองคการบริหารสวนตาํบลหนองสรวง (www.nongsuang.go.th) เลขที่  4  หมู  4  ตําบล
หนองสรวงอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี  61110  โทรศัพท  056 532 484 
(หมายเหตุ: ( )) 

3) ศูนยบริการประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

4) ศูนยรบัเร่ืองรองเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารคชัน้ 2 ถนนแจงวฒันะตาํบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจงัหวัดนนทบุรี 11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรบัเร่ืองรองเรยีนสาํหรบันักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 
 
 

ขอมูลสําหรบัเจาหนาที ่



ชือ่กระบวนงาน:การแจงขุดดิน 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผงัเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภมูิภาคและสวนทองถิน่ (กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสร็จในหนวย
เดียว) 
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง 
กฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

 
1)พ.ร.บ.  การขดุดินและถมดินพ.ศ. 2543 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พื้นทีใ่หบรกิาร:ทองถิน่ 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา:พระราชบัญญติัการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ: 7.0 
 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จาํนวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จาํนวนคําขอทีม่ากท่ีสดุ 0 

 จาํนวนคําขอทีน่อยท่ีสุด 0 
 

ชือ่อางอิงของคูมือประชาชน:สําเนาคูมือประชาชน 20/10/2015 12:04 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


