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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงขุดดนิ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การแจงขุดดิน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  7 วัน  
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแจงขุดดินและถมดิน  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ กองชาง  เทศบาลเมืองแกงคอย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.การขุดดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีองคประกอบที่ครบถวน ดังน้ี 
         1.1การดําเนินการขุดดินน้ันจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับ ไดแก 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
              7) ทองที่ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการบริหารสวนทองถิ่นซ่ึงไม
อยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2การดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา 17แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึก
จากระดับพื้นดินเกิน 3เมตร หรือมีพื้นที่ปากบอดินเกินหน่ึงหม่ืนตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศ
กําหนดโดยการประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นจะตองไมเปนการกระทําที่ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารับแจงการขุดดิน 
 เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง ถา
การแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วัน นับแตวันที่มีการแจง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 
7วันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไข ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังใหการแจงเปนอันส้ินผล กรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตอง
ภายในเวลาที่กําหนด ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3วันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแจงยื่นเอกสารแจงการขุดดิน 
ตามที่กําหนดใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบ
ขอมูล 

10 นาที เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ กอง
ชาง  เทศบาลเมืองแกงคอย) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบคํารองขออนุญาต และ
เอกสารหลักฐานประกอบการขอ
อนุญาต 

10 นาที เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ กอง
ชาง  เทศบาลเมืองแกงคอย) 

3) การพิจารณา 
 

เสนอเรื่องใหเจาพนักงานทองถิ่น 
หรือพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
อนุญาตใหพิจารณา 

1 ช่ัวโมง เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(-ระยะเวลานับแตวันยื่นคํารองขอ
อนุญาต 
-หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ กอง
ชาง  เทศบาลเมืองแกงคอย) 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

การพิจารณาและการออก
หนังสืออนุญาต 
 

2 วัน เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(-นับแตวันยื่นคํารองอนุญาต 
-หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กอง
ชาง เทศบาลเมืองแกงคอย) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   2 ถึง 3 วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (-กรณีบุคคลธรรมดา 
-กรณีสําเนา รับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (-กรณีนิติบุคคล 
-กรณีสําเนา รับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะ
ดําเนินการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและ
ที่ดินบริเวณขางเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) แบบแปลน รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

4) โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 
ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา 
พรอมเจาของที่ดินลงนาม
รับรองสําเนาทุกหนา 

- 0 1 ชุด (-กรณีผูขออนุญาต
ไมใชเจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอมของ
เจาของที่ดินให
กอสรางอาคารในที่ดิน 
-กรณีสําเนา รับรอง
สําเนาถูกตองทุกฉบับ) 

5) หนังสือมอบอํานาจกรณีให
บุคคลอ่ืนยื่นแจงการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) หนังสือยินยอมของเจาของ
ที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) รายการคํานวณ (วิศวกร
ผูออกแบบและคํานวณ การ
ขุดดินที่มีความลึกจากระดับ
พื้นดินเกิน ๓ เมตร หรือพื้นที่
ปากบอดินเกิน 10,000 ตาราง
เมตร ตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธาไมต่ํากวาระดับ
สามัญวิศวกร กรณีการขุดดิน
ที่มีความลึกเกินสูง 20 เมตร 
วิศวกรผูออกแบบและคํานวณ
ตองเปนผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด - 

8) รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ
สําหรับวัดการเคล่ือนตัวของ
ดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดินลึกเกิน 
20 เมตร) 

9) ช่ือผูควบคุมงาน (กรณีการขุด
ดินลึกเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่
ปากบอดินเกิน 10,000 ตาราง
เมตร หรือมีความลึกหรือมี
พื้นที่ตามที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นประกาศกําหนดผู
ควบคุมงานตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา) 

- 1 0 ชุด - 
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16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมตอฉบับ ฉบับละ 500 บาท คาธรรมเนียม 500 บาท 

หมายเหตุ -   
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอง เรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6) 

2) ชองทางการรองเรียน จังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
หมายเหตุ (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 131 
หมายเหตุ (กองชาง เทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 110 / www.kaengkhoi.go.th) 

4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) ใบแจงการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย เทศบาลเมืองแกงคอย สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


