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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงขุดดิน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การแจงขุดดิน 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:รับแจง  

5. กฎหมายทีใ่หอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

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

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 7วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงขุดดิน 21/05/2558 13:55  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานทีใ่หบริการ องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนอื 88 หมูที่ 4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกน  40110    โทรศัพท/โทรสาร 043-306130 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น.  

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1.การขุดดินทีต่องแจงตอเจาพนักงานทองถิน่จะตองมีองคประกอบทีค่รบถวนดังนี ้

         1.1การดําเนนิการขุดดินนัน้จะตองเปนการดําเนนิการในทองที่ทีพ่ระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบงัคับ

ไดแก 

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพทัยา 

              4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึนซึง่รัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจา

นุเบกษา 

              5) บริเวณที่มพีระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

              7) ทองที่ซึง่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการ

บริหารสวนทองถิน่ซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 

         1.2การดําเนนิการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา 17แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทําการ

ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกนิ 3เมตรหรือมีพืน้ที่ปากบอดินเกินหนึง่หมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่

ตามที่เจาพนกังานทองถิน่ประกาศกาํหนดโดยการประกาศของเจาพนกังานทองถิ่นจะตองไมเปนการกระทาํที่ขัดหรือ

แยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543    

     2. การพิจารณารับแจงการขุดดิน 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิน่กําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7 วันนับ

แตวันที่ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถกูตองใหเจาพนักงานทองถิน่แจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่มี

การแจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวนัที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออก

คําส่ังใหการแจงเปนอันส้ินผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถิน่ออกใบรับแจง

ใหแกผูแจงภายใน 3วันนับแตวันที่ไดรับแจงทีถู่กตอง 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

ผูแจงยื่นเอกสารแจงการขุดดิน

ตามทีก่ําหนดใหเจาพนกังาน

ทองถิน่ดําเนนิการตรวจสอบขอมูล 
 

1 วัน - (องคกรปกครองสวน

ทองถิน่ในพืน้ที่ที่จะ

ดําเนนิการขุดดิน) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ

ตรวจสอบและพิจารณา (กรณี

ถูกตอง) 
 

5 วัน - (องคกรปกครองสวน

ทองถิน่ในพืน้ที่ที่จะ

ดําเนนิการขุดดิน) 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมี

มติ 
 

เจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง

และแจงใหผูแจงมารับใบรับแจง 
 

1 วัน - (องคกรปกครองสวน

ทองถิน่ในพืน้ที่ที่จะ

ดําเนนิการขุดดิน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 

 

14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีบุคคล

ธรรมดา)) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีนิติบุคคล)) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แผนผังบริเวณที่

ประสงคจะ

ดําเนนิการขุดดิน 

 

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 

แผนผังแสดงเขต

ที่ดินและที่ดิน

บริเวณขางเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทกุ

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรับรอง

สําเนาทกุหนา 

- 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต

ไมใชเจาของทีดิ่น

ตองมีหนังสือ

ยินยอมของ

เจาของที่ดินให

กอสรางอาคารใน

ที่ดิน) 

5) 

หนงัสือมอบ

อํานาจกรณีให

บุคคลอ่ืนยื่นแจง

การขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนงัสือยนิยอม

ของเจาของทีดิ่น

กรณีที่ดินบุคคล

อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการคํานวณ 

(วิศวกร

ผูออกแบบและ

คํานวณการขุด

ดินที่มีความลึก

จากระดับพืน้ดิน

เกิน๓เมตรหรือ

พื้นที่ปากบอดิน

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เกิน 10,000 

ตารางเมตรตอง

เปนผูไดรับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาไมตํ่ากวา

ระดับสามัญ

วิศวกรกรณีการ

ขุดดินที่มีความ

ลึกเกนิสูง 20 

เมตรวิศวกร

ผูออกแบบและ

คํานวณตองเปน

ผูไดรับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาระดับวฒุิ

วิศวกร) 

8) 

รายละเอียดการ

ติดต้ังอุปกรณ

สําหรับวัดการ

เคล่ือนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดิน

ลึกเกนิ 20 เมตร) 

9) 

ชื่อผูควบคุมงาน 

(กรณีการขุดดิน

ลึกเกนิ 3 เมตร

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หรือมีพืน้ที่ปาก

บอดินเกนิ 

10,000 ตาราง

เมตรหรือมีความ

ลึกหรือมีพืน้ที่

ตามที่เจา

พนกังานทองถิ่น

ประกาศกาํหนด

ผูควบคุมงาน

ตองเปนผูไดรับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธา) 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท 

คาธรรมเนียม500 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 88 หมูที ่4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จงัหวดั

ขอนแกน  40110    โทรศัพท/โทรสาร 043-306130 

หมายเหตุ- 

 

2) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ (www.kheannuea.co.th)  

หมายเหตุ- 
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย สุคนธา  วงษคําหาร 

อนุมัติโดย จาสิบตํารวจธนัช  ศรีภูมิ 

เผยแพรโดย พิจิตรา  มูลวงศ 

 

 

 
 


