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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งขุดดิน 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งขุดดิน 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: รับแจ้ง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  7 วัน  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งขุดดิน องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บรกิาร องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 1. การขุดดินที่ต้องแจง้ตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้ 

           1.1 การด าเนินการขุดดินนัน้จะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถม

ดินใชบ้ังคับ ได้แก่ 

               1) เทศบาล 
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               2) กรุงเทพมหานคร 

               3) เมืองพัทยา 

               4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนด

ในราชกิจจานุเบกษา 

               5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใชบ้ังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

               6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการผังเมอืง 

               7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณี

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 

           1.2 การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17 แหง่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ

ประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลกึจากระดับพืน้ดินเกิน 3 เมตร หรอืมีพื้นที่ปากบ่อดนิเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร 

หรอืมีความลึกหรอืพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้อง

ไม่เป็นการกระท าที่ขัดหรอืแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543    

      2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจา้พนักงานท้องถิ่น

ก าหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจง้ ถ้าการแจง้เป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจา้พนักงาน

ท้องถิ่นแจง้ให้แก้ไขใหถู้กต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผูแ้จง้ไม่แก้ไขใหถู้กต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้

แจ้งได้รับแจ้งใหแ้ก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิน้ผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้

ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจา้พนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจง้ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่

ถูกต้อง 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูแ้จ้งยื่นเอกสารแจ้งการ

ขุดดิน ตามที่ก าหนดใหเ้จ้า

พนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบ

ข้อมูล 

1 วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลข่วง

เปา อ าเภอ

จอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

(องค์การบริหาร

ส่วนต าบลข่วง

เปา) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบและ

พิจารณา (กรณีถูกต้อง) 

 

5 วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลข่วง

เปา อ าเภอ

จอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

(องค์การบริหาร

ส่วนต าบลข่วง

เปา) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ

รับแจ้ง และแจ้งให้ผูแ้จง้มา

รับใบรับแจ้ง 

 

1 ถึง 1 วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลข่วง

เปา อ าเภอ

จอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

(องค์การบริหาร

ส่วนต าบลข่วง

เปา) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   7 วัน 

13. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีนิตบิุคคล) 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 
แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะ

ด าเนนิการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดิน

บริเวณข้างเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลน รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

4) 

โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 

ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม

เจ้าของที่ดินลงนามรับรอง

ส าเนาทุกหน้า 

- 0 1 ชุด (กรณีผูข้อ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดิน

ต้องมีหนังสอื

ยินยอมของ

เจ้าของที่ดิน

ให้ก่อสร้าง

อาคารใน

ที่ดนิ) 

5) 
หนังสือมอบอ านาจกรณีให้

บุคคลอื่นยื่นแจง้การขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดนิ

กรณีที่ดนิบุคคลอื่น 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการค านวณ (วิศวกร

ผูอ้อกแบบและค านวณ การขุด

ดินที่มคีวามลกึจากระดับพื้นดิน

เกิน ๓ เมตร หรือพืน้ที่ปากบ่อ

ดินเกิน 10,000 ตารางเมตร 

ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไม่

ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกร 

กรณีการขุดดินที่มคีวามลึกเกิน

สูง 20 เมตร วศิวกรผู้ออกแบบ

และค านวณต้องเป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขา

วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) 

 

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

8) 

รายละเอียดการตดิตั้งอุปกรณ์

ส าหรับวัดการเคลื่อนตัวของดนิ 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุด

ดินลกึเกิน 20 

เมตร) 

9) 

ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุด

ดินลกึเกิน 3 เมตร หรอืมีพื้นที่

ปากบ่อดนิเกิน 10,000 ตาราง

เมตร หรือมีความลึกหรอืมีพืน้ที่

ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประกาศก าหนดผูค้วบคุมงาน

ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา) 

- 1 0 ชุด - 

 

15. ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบบัละ 500 บำท 

 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 

หมำยเหตุ -   

16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหานครรอ้งเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผังเมือง 

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

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

3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้อง เรยีนด้วยตนเอง 

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหตุ (ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด) 
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3) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา 

หมายเหตุ (053-826839) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

18. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 28/07/2558 

สถำนะ รออนุมัตขิั้นที่ 2 โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา 

อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


