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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งขุดดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  เทศบาลต าบลหาดเจา้ส าราญ 
กระทรวง :   กระทรวงมหาดไทย 
 

๑. ช่ือกระบวนงำน:การแจง้ขุดดิน 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
๓. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจง้  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
๑) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดินพ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

๗. พื้นที่ให้บริกำร: ทอ้งถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิการขุดดินและถมดินพ.ศ. ๒๕๔๓  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๗   วนั 
๙. ข้อมูลสถิติ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การแจง้ขุดดิน ๒๑/๐๕/๒๕๕๘ ๑๓:๕๕  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
๑) สถานทีใ่ห้บริการส านกังานเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ   ๔๔๑/๔๒๓  หมู่  ๒  ต าบลหาดเจ้าส าราญ  อ าเภอเมือง  

จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๑๐๐  โทรศัพท์ :  ๐๓๒-๔๔๑-๔๒๓ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ   หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘:
๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
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๑.การขุดดินที่ตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ่นจะตอ้งมีองคป์ระกอบที่ครบถว้นดงัน้ี 
         ๑.๑การด าเนินการขุดดินนั้นจะตอ้งเป็นการด าเนินการในทอ้งที่ที่พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดินใชบ้งัคบั
ไดแ้ก ่
              ๑) เทศบาล 
              ๒) กรุงเทพมหานคร 
              ๓) เมอืงพทัยา 
              ๔) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั้งขึ้นซ่ึงรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              ๕) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใชบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 
              ๖) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการผงัเมือง 

              ๗) ทอ้งที่ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใชบ้งัคบัพระราชบญัญตัิการขุดดินและถมดิน (ใชก้บักรณีองคก์าร
บริหารส่วนทอ้งถิ่นซ่ึงไม่อยูใ่นเขตควบคุมอาคารและไมอ่ยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 
         ๑.๒การด าเนินการขุดดินเขา้ลกัษณะตามมาตรา ๑๗แห่งพระราชบญัญตัิการขุดดินและถมดินคือประสงคจ์ะท าการ
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดบัพ้ืนดินเกิน ๓เมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพ้ืนที่
ตามที่เจา้พนกังานทอ้งถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถิ่นจะตอ้งไม่เป็นการกระท าที่ขดัหรือแยง้
กบัพระราชบญัญตัิการขุดดินและถมดินพ.ศ. ๒๕๔๓    
     ๒. การพิจารณารับแจง้การขุดดิน 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่นตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบที่เจา้พนกังานทอ้งถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน ๗ วนันบั
แต่วนัที่ไดรั้บแจง้ถา้การแจง้เป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งให้เจา้พนกังานทอ้งถิ่นแจง้ให้แกไ้ขให้ถูกตอ้งภายใน ๗วนันบัแต่วนัที่มี
การแจง้ถา้ผูแ้จง้ไม่แกไ้ขให้ถูกตอ้งภายใน ๗วนันบัแต่วนัที่ผูแ้จง้ไดรั้บแจง้ให้แกไ้ขให้เจา้พนกังานทอ้งถิ่นมอี  านาจออก
ค าส่ังให้การแจง้เป็นอนัส้ินผลกรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขให้ถูกตอ้งภายในเวลาที่ก  าหนดให้เจา้พนกังานทอ้งถิ่นออกใบรับแจง้
ให้แก่ผูแ้จง้ภายใน ๓วนันบัแต่วนัที่ไดรั้บแจง้ที่ถูกตอ้ง 
 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

๑) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแ้จง้ย่ืนเอกสารแจง้การขุด
ดินตามที่ก  าหนดให้เจา้
พนกังานทอ้งถิ่นด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้มูล 

๑ วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการขุดดิน) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

๒) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกตอ้ง) 

๕ วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการขุดดิน) 

๓) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมมีต ิ
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่นออกใบ
รับแจง้และแจง้ให้ผูแ้จง้มา
รับใบรับแจง้ 
 

๑ วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการขุดดิน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๗ วนั 
 

๑๔. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

๑) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- ๐ ๑ ฉบบั ((กรณบีุคคล
ธรรมดำ)) 

๒) 
หนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- ๐ ๑ ฉบบั ((กรณีนิติบุคคล)) 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

๑) 
แผนผงับริเวณท่ี
ประสงคจ์ะ

- ๑ ๐ ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

ด ำเนินกำรขดุดิน 

๒) 
แผนผงัแสดงเขต
ท่ีดินและท่ีดิน
บริเวณขำ้งเคียง 

- ๑ ๐ ชดุ - 

๓) 
แบบแปลน
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน 

- ๑ ๐ ชดุ - 

๔) 

โฉนดท่ีดินน.ส.๓ 
หรือส.ค.๑ ขนำด
เท่ำตน้ฉบบัทกุ
หนำ้พรอ้ม
เจำ้ของท่ีดินลง
นำมรบัรอง
ส ำเนำทกุหนำ้ 

- ๐ ๑ ชดุ (กรณีผูข้ออนญุำต
ไม่ใช่เจำ้ของท่ีดิน
ตอ้งมีหนงัสือ
ยินยอมของ
เจำ้ของท่ีดินให้
ก่อสรำ้งอำคำรใน
ท่ีดิน) 

๕) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจง้
กำรขดุดิน 

- ๑ ๐ ชดุ - 

๖) 

หนงัสือยินยอม
ของเจำ้ของท่ีดิน
กรณีท่ีดินบุคคล
อื่น 

- ๑ ๐ ชดุ - 

๗) 

รำยกำรค ำนวณ 
(วิศวกร
ผูอ้อกแบบและ
ค ำนวณกำรขดุ
ดินท่ีมีควำมลึก
จำกระดบัพืน้ดิน
เกิน๓เมตรหรือ

- ๑ ๐ ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

พืน้ท่ีปำกบ่อดิน
เกิน ๑๐,๐๐๐ 
ตำรำงเมตรตอ้ง
เป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนญุำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
สำขำวิศวกรรม
โยธำไม่ต ่ำกว่ำ
ระดบัสำมญั
วิศวกรกรณีกำร
ขดุดินท่ีมีควำม
ลึกเกินสงู ๒๐ 
เมตรวิศวกร
ผูอ้อกแบบและ
ค ำนวณตอ้งเป็น
ผูไ้ดร้บั
ใบอนญุำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
สำขำวิศวกรรม
โยธำระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

๘) 

รำยละเอียดกำร
ติดตัง้อปุกรณ์
ส ำหรบัวดักำร
เคล่ือนตวัของดิน 

- ๑ ๐ ชดุ (กรณีกำรขดุดิน
ลึกเกิน ๒๐ เมตร) 

๙) 
ชื่อผูค้วบคมุงำน 
(กรณีกำรขดุดิน

- ๑ ๐ ชดุ - 



6/7 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

ลึกเกิน ๓ เมตร
หรือมีพืน้ท่ีปำก
บ่อดินเกิน 
๑๐,๐๐๐ ตำรำง
เมตรหรือมีควำม
ลึกหรือมีพืน้ท่ี
ตำมท่ีเจำ้
พนกังำนทอ้งถิ่น
ประกำศก ำหนด
ผูค้วบคมุงำน
ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนญุำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
สำขำวิศวกรรม
โยธำ) 

 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 
๑) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ ๕๐๐ บำท 

ค่ำธรรมเนียม๕๐๐ บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 
๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
๑) ช่องทำงกำรร้องเรียนกรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ(๑. ทางอินเทอร์เนต็ (http://www.dpt.go.th) 
๒. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม ๙ : ๐๒-๒๐๑-๘๐๐๐ , ถ.พระรามที่ ๖ : ๐๒-๒๙๙-๔๐๐๐) 
๓. ทางไปรษณีย์ (๒๒๔ ถ.พระราม ๙ แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐  
และ ๒๑๘/๑ ถ.พระรามที่ ๖ แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐) 
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๔. ศูนย์ด ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. ๐๒-๒๙๙-๔๓๑๑-๑๒)  
๕. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
๖. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริการข้อมลูข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ ๖) 

๒) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านกังานเทศบาลต าบลหาดเจา้ส าราญ   ๔๔๑/๔๒๓  หมู่  ๒  ต าบลหาดเจา้ส าราญ  
อ าเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบุรี  ๗๖๑๐๐  โทรศพัท ์:  ๐๓๒-๔๔๑-๔๒๓ 

๓) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนยบ์ริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. ๑๐๓๐๐ / สายด่วน ๑๑๑๑ / www.๑๑๑๑.go.th / ตู้ปณ.๑๑๑๑ 
เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. ๑๐๓๐๐) 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่ มือการกรอก 

 

๑๙. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จัดท ำโดย สิริกร    ภคพงศพ์นัธ์      

เทศบาลต าบลหาดเจา้ส าราญ 
อนุมัติโดย บุญยอด  มาคลา้ย   
เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 

 
 

 
 


