
 
 

คูมือสําหรับประชาชน: การแจงขุดดิน 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:เทศบาลตําบลวงัชิน้  อําเภอวงัชิน้  จงัหวดัแพร่ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การแจ้งขดุดนิ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูภิาคและสว่นท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจ้ง  

5. กฎหมายที่ใหอาํนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พ้ืนที่ใหบริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7  วนั 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การแจ้งขดุดนิ  

11. ชองทางการใหบริการ  

         เทศบาลตําบลวงัชิน้  อําเภอวงัชิน้  จงัหวดัแพร่ 

         1  หมู ่10   ตําบลวงัชิน้  อําเภอวงัชิน้  จงัหวดัแพร่   54160 

        โทร.054589116  ตอ่ 101 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

 1.การขดุดนิท่ีต้องแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วนดงันี ้

         1.1การดําเนินการขดุดนินัน้จะต้องเป็นการดําเนินการในท้องท่ีท่ีพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิใช้บงัคบัได้แก่ 

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพทัยา 

              4) องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตัง้ขึน้ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 

              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผงัเมือง 

              7) ท้องท่ีซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิ (ใช้กบักรณีองค์การบริหารสว่นท้องถิ่นซึ่ง

ไมอ่ยู่ในเขตควบคมุอาคารและไมอ่ยู่ในเขตผงัเมืองรวม) 

 



 
 

         1.2การดําเนินการขดุดนิเข้าลกัษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิคือประสงค์จะทําการขดุดนิโดยมี

ความลกึจากระดบัพืน้ดนิเกิน 3เมตรหรือมีพืน้ท่ีปากบอ่ดนิเกินหนึ่งหม่ืนตารางเมตรหรือมีความลกึหรือพืน้ท่ีตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถิ่น

ประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจ้าพนกังานท้องถิ่นจะต้องไมเ่ป็นการกระทําท่ีขดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิ

พ.ศ. 2543    

      2. การพจิารณารับแจ้งการขดุดนิ 

   เจ้าพนกังานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนกังานท้องถิ่นกําหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจ้งภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ี

ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไมถ่กูต้องให้เจ้าพนกังานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนันบัแตว่นัท่ีมีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไมแ่ก้ไขให้

ถกูต้องภายใน 7วนันบัแตว่นัท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนกังานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสัง่ให้การแจ้งเป็นอนัสิน้ผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้

แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาท่ีกําหนดให้เจ้าพนกังานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งท่ีถกูต้อง 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้แจ้งย่ืนเอกสารแจ้งการขดุดนิ

ตามท่ีกําหนดให้เจ้าพนกังาน

ท้องถิ่นดําเนินการตรวจสอบ

ข้อมลู 

1 วนั - (องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นในพืน้ท่ีท่ีจะ

ดําเนินการขดุดนิ) 

2) การพจิารณา 

 

เจ้าพนกังานท้องถิ่นดําเนินการ

ตรวจสอบและพจิารณา (กรณี

ถกูต้อง) 

5 วนั - (องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นในพืน้ท่ีท่ีจะ

ดําเนินการขดุดนิ) 

3) การลงนาม/คณะกรรมการ

มีมต ิ

 

เจ้าพนกังานท้องถิ่นออกใบรับ

แจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับ

แจ้ง 

1 วนั - (องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นในพืน้ท่ีท่ีจะ

ดําเนินการขดุดนิ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วนั 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

        ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีบคุคล

ธรรมดา)) 

2) หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีนิตบิคุคล)) 

 

 



 
 

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แผนผงับริเวณท่ี

ประสงค์จะ

ดําเนินการขดุดนิ 

- 1 0 ชดุ - 

2) แผนผงัแสดงเขต

ท่ีดนิและท่ีดนิ

บริเวณข้างเคียง 

- 1 0 ชดุ - 

3) แบบแปลนรายการ

ประกอบแบบแปลน 

- 1 0 ชดุ - 

4) โฉนดท่ีดนิน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบบัทกุหน้า

พร้อมเจ้าของท่ีดนิ

ลงนามรับรอง

สําเนาทกุหน้า 

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ขออนญุาต

ไมใ่ช่เจ้าของท่ีดนิ

ต้องมีหนงัสือยินยอม

ของเจ้าของท่ีดนิให้

ก่อสร้างอาคารใน

ท่ีดนิ) 

5) หนงัสือมอบอํานาจ

กรณีให้บคุคลอ่ืน

ย่ืนแจ้งการขดุดนิ 

- 1 0 ชดุ - 

6) หนงัสือยินยอมของ

เจ้าของท่ีดนิกรณี

ท่ีดนิบคุคลอ่ืน 

- 1 0 ชดุ - 

7) รายการคํานวณ 

(วศิวกรผู้ออกแบบ

และคํานวณการขดุ

ดนิท่ีมีความลกึจาก

ระดบัพืน้ดนิเกิน๓

เมตรหรือพืน้ท่ีปาก

บอ่ดนิเกิน 10,000 

ตารางเมตรต้องเป็น

ผู้ได้รับใบอนญุาต

ประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคมุ

สาขาวศิวกรรม

โยธาไมต่ํ่ากวา่

- 1 0 ชดุ - 



 
 

ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ระดบัสามญัวศิวกร

กรณีการขดุดนิท่ีมี

ความลกึเกินสงู 20 

เมตรวศิวกร

ผู้ออกแบบและ

คํานวณต้องเป็นผู้

ได้รับใบอนญุาต

ประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคมุ

สาขาวศิวกรรม

โยธาระดบัวฒุิ

วศิวกร) 

8) รายละเอียดการ

ตดิตัง้อปุกรณ์

สําหรับวดัการ

เคล่ือนตวัของดนิ 

- 1 0 ชดุ (กรณีการขดุดนิลกึ

เกิน 20 เมตร) 

9) ช่ือผู้ควบคมุงาน 

(กรณีการขดุดนิลกึ

เกิน 3 เมตรหรือมี

พืน้ท่ีปากบอ่ดนิเกิน 

10,000 ตารางเมตร

หรือมีความลกึหรือ

มีพืน้ท่ีตามท่ีเจ้า

พนกังานท้องถิ่น

ประกาศกําหนดผู้

ควบคมุงานต้อง

เป็นผู้ได้รับ

ใบอนญุาตประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรม

ควบคมุสาขา

วศิวกรรมโยธา) 

- 1 0 ชดุ - 

 

 

 



 
 

16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท 

คาธรรมเนียม 500 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ชองทางการรองเรียน 

      1) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์ดํารงธรรมจงัหวดัสโุขทยั 

       2) ชอ่งทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลวงัชิน้  อําเภอวงัชิน้  จงัหวดัแพร่ 

           1  หมู ่10   ตําบลวงัชิน้  อําเภอวงัชิน้  จงัหวดัแพร่   54160 

          โทร.054589116  ตอ่ 101 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

      ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 


