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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงขุดดิน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การแจงขุดดิน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 
1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

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

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการขุดดิน /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.การขุดดินท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบท่ีครบถวนดังน้ี 

         1.1การดําเนินการขุดดินน้ันจะตองเปนการดําเนินการในทองท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับ

ไดแก 

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพัทยา 

              4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
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กิจจานุเบกษา 

              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

              7) ทองท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการ

บริหารสวนทองถ่ินซ่ึงไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 

         1.2การดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา 17แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทํา

การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3เมตรหรือมีพ้ืนท่ีปากบอดินเกินหน่ึงหม่ืนตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพ้ืนท่ี

ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินจะตองไมเปนการกระทําท่ีขัดหรือแยงกับ

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543    

     2. การพิจารณารับแจงการขุดดิน 

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงภายใน 7 วันนับแต

วันท่ีไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันท่ีมีการ

แจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังให

การแจงเปนอันส้ินผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผูแจง

ภายใน 3วันนับแตวันท่ีไดรับแจงท่ีถูกตอง 

 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแจงย่ืนเอกสารแจงการขุด

ดินตามท่ีกําหนดใหเจา

พนักงานทองถ่ินดําเนินการ

ตรวจสอบขอมูล 
 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี

ท่ีจะดําเนินการขุด

ดิน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบและ

พิจารณา (กรณีถูกตอง) 
 

5 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี

ท่ีจะดําเนินการขุด

ดิน) 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถ่ินออกใบ

รับแจงและแจงใหผูแจงมา

รับใบรับแจง 
 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี

ท่ีจะดําเนินการขุด

ดิน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
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14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีบุคคล

ธรรมดา)) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีนิติบุคคล)) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แผนผังบริเวณท่ี

ประสงคจะ

ดําเนินการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 

แผนผังแสดงเขต

ท่ีดินและท่ีดิน

บริเวณขางเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 

ขนาดเทาตนฉบับ

ทุกหนาพรอม

เจาของท่ีดินลง

นามรับรอง

สําเนาทุกหนา 

- 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต

ไมใชเจาของท่ีดิน

ตองมีหนังสือ

ยินยอมของ

เจาของท่ีดินให

กอสรางอาคารใน

ท่ีดิน) 

5) 

หนังสือมอบ

อํานาจกรณีให

บุคคลอ่ืนย่ืนแจง

การขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 



4/6 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

6) 

หนังสือยินยอม

ของเจาของท่ีดิน

กรณีท่ีดินบุคคลอ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการคํานวณ 

(วิศวกร

ผูออกแบบและ

คํานวณการขุดดิน

ท่ีมีความลึกจาก

ระดับพ้ืนดินเกิน๓

เมตรหรือพ้ืนท่ี

ปากบอดินเกิน 

10,000 ตาราง

เมตรตองเปนผู

ไดรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาไมตํ่ากวา

ระดับสามัญ

วิศวกรกรณีการ

ขุดดินท่ีมีความลึก

เกินสูง 20 

เมตรวิศวกร

ผูออกแบบและ

คํานวณตองเปนผู

ไดรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด - 

8) 
รายละเอียดการ

ติดต้ังอุปกรณ

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดินลึก

เกิน 20 เมตร) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สําหรับวัดการ

เคล่ือนตัวของดิน 

9) 

ช่ือผูควบคุมงาน 

(กรณีการขุดดิน

ลึกเกิน 3 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีปากบอ

ดินเกิน 10,000 

ตารางเมตรหรือ

มีความลึกหรือมี

พ้ืนท่ีตามท่ีเจา

พนักงานทองถ่ิน

ประกาศกําหนดผู

ควบคุมงานตอง

เปนผูไดรับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธา) 

- 1 0 ชุด - 

 

16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท 

คาธรรมเนียม500 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนกรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

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

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

3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
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5. รองเรียนดวยตนเอง 

6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ต้ังอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6) 

) 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 

ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 
- 

 

วันท่ีพิมพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย ชัยธัชกัณฐวิจิตร 

อนุมัติโดย สินิทธ์ิบุญสิทธ์ิ 

เผยแพรโดย ANUSORN JIRAPITAK 

 

 

 
 


