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คูมือสำหรับประชาชน: การแจงขุดดิน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การแจงขุดดิน 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กองชาง เทศบาลเมืองปากชอง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 7วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด 0  

 จำนวนคำขอท่ีนอยที่สุด 0  

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

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง ตำบลปากชอง อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)  

ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.การขุดดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบที่ครบถวนดังนี้ 

         1.1การดำเนินการขุดดินนั้นจะตองเปนการดำเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับไดแก 

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพัทยา 
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              4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึนซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจา

นุเบกษา 

              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

              7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการบริหาร

สวนทองถ่ินซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 

         1.2การดำเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา 17แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทำการขุด

ดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3เมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่

เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกำหนดโดยการประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินจะตองไมเปนการกระทำที่ขัดหรือแยงกับ

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543    

     2. การพิจารณารับแจงการขุดดิน 

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกำหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7 วันนับแต

วันที่ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่มีการแจง

ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งใหการแจง

เปนอันสิ้นผลกรณถีาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กำหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3

วันนับแตวันที่ไดรับแจงท่ีถูกตอง 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแจงยื่นเอกสารแจงการขุด

ดินตามที่กำหนดใหเจา

พนักงานทองถ่ินดำเนินการ

ตรวจสอบขอมูล 
 

1 วัน กองชางเทศบาล

เมืองปากชอง 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนที่ที่จะ

ดำเนินการขุดดิน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ดำเนินการตรวจสอบและ

พิจารณา (กรณถีูกตอง) 
 

5 วัน กองชางเทศบาล

เมืองปากชอง 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนที่ที่จะ

ดำเนินการขุดดิน) 

3) 
การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถ่ินออกใบ

รับแจงและแจงใหผูแจงมา

1 วัน กองชางเทศบาล

เมืองปากชอง 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

รับใบรับแจง 
 

พ้ืนที่ที่จะ

ดำเนินการขุดดิน) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 7 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีบุคคล

ธรรมดา)) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ฉบับ ((กรณนีิติบุคคล)) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แผนผังบริเวณท่ี

ประสงคจะ

ดำเนินการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 

แผนผังแสดงเขต

ที่ดินและที่ดิน

บริเวณขางเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) โฉนดที่ดินน.ส.3 - 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต



4/7 
 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรับรองสำเนา

ทุกหนา 

ไมใชเจาของที่ดิน

ตองมีหนังสือ

ยินยอมของ

เจาของที่ดินให

กอสรางอาคารใน

ที่ดิน) 

5) 

หนังสือมอบ

อำนาจกรณีให

บุคคลอ่ืนยื่นแจง

การขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยินยอม

ของเจาของที่ดิน

กรณีท่ีดินบุคคล

อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการคำนวณ 

(วิศวกร

ผูออกแบบและ

คำนวณการขุดดิน

ที่มีความลึกจาก

ระดับพื้นดินเกิน๓

เมตรหรือพื้นที่

ปากบอดินเกิน 

10,000 ตาราง

เมตรตองเปนผู

ไดรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาไมต่ำกวา

ระดับสามัญ

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิศวกรกรณีการ

ขุดดินที่มีความลึก

เกินสูง 20 เมตร

วิศวกรผูออกแบบ

และคำนวณตอง

เปนผูไดรับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาระดับวุฒิ

วศิวกร) 

8) 

รายละเอียดการ

ติดตั้งอุปกรณ

สำหรับวัดการ

เคลื่อนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดินลึก

เกิน 20 เมตร) 

9) 

ชื่อผูควบคุมงาน 

(กรณีการขุดดิน

ลึกเกิน 3 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ปาก

บอดินเกิน 

10,000 ตาราง

เมตรหรือมีความ

ลึกหรือมีพ้ืนที่

ตามที่เจา

พนักงานทองถ่ิน

ประกาศกำหนดผู

ควบคุมงานตอง

เปนผูไดรับ

ใบอนุญาต

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธา) 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท 

คาธรรมเนียม500 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนแจงผานศูนยรับรองเรียนของสำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง  73 ถนนมิตรภาพ  

ตำบลปากชอง อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30130 เบอรโทรศัพท 0 4437 1496 เว็ปไซด  

http://www.pakchongcity.go.th 

หมายเหตุ 

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

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

 3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  

 และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

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

 5. รองเรียนดวยตนเอง 

 6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนศนูยบริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

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

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 22/07/2558 

สถานะ  

จัดทำโดย  

อนุมัติโดย  

เผยแพรโดย  

 

 

 
 


