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คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ: เทศบาลต าบลท่าแลง  อ าเภอท่ายาง  จงัหวดัเพชรบุรี  
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การแจง้ขุดดิน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลท่าแลง  อ าเภอท่ายาง  จงัหวดัเพชรบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจง้  
5. กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ทีใ่ห้บริการ: ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 7  วนั 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลีย่ต่อเดือน0  
 จ านวนค าขอทีม่ากทีสุ่ด 0  
 จ านวนค าขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  
10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจง้ขดุดิน 21/05/2558 13:55  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ กองช่าง เทศบาลต าบลท่าแลง  อ าเภอท่ายาง  จงัหวดัเพชรบุรี/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ : โทรศัพท์.0-3278-4243 

 
12. หลกัเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.การขดุดินท่ีตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีครบถว้นดงัน้ี 
         1.1การด าเนินการขุดดินนั้นจะตอ้งเป็นการด าเนินการในทอ้งท่ีท่ีพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดินใชบ้งัคบัไดแ้ก่ 
              1) เทศบาล 
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              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพทัยา 
              4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั้งข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง 
              7) ทอ้งท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน (ใชก้บักรณีองคก์าร
บริหารส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงไม่อยูใ่นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 
         1.2การด าเนินการขุดดินเขา้ลกัษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดินคือประสงคจ์ะท าการขดุ
ดินโดยมีความลึกจากระดบัพื้นดินเกิน 3เมตรหรือมีพื้นท่ีปากบ่อดินเกินหน่ึงหม่ืนตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นท่ี
ตามท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งไม่เป็นการกระท าท่ีขดัหรือแยง้
กบัพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดินพ.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารับแจง้การขดุดิน 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดเพื่อเป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7 วนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บแจง้ถา้การแจง้เป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 7วนันบัแต่วนัท่ีมีการ
แจง้ถา้ผูแ้จง้ไม่แกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 7วนันบัแต่วนัท่ีผูแ้จง้ไดรั้บแจง้ใหแ้กไ้ขใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่ง
ใหก้ารแจง้เป็นอนัส้ินผลกรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเวลาท่ีก าหนดให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบรับแจง้ใหแ้ก่
ผูแ้จง้ภายใน 3วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ท่ีถูกตอ้ง 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแ้จง้ยืน่เอกสารแจง้การขดุ
ดินตามท่ีก าหนดใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้มูล 
 

1 วนั กองช่าง (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขดุดิน) 

2) การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกตอ้ง) 

5 วนั กองช่าง (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ีท่ีจะ
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 ด าเนินการขดุดิน) 
3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบ
รับแจง้และแจง้ใหผู้แ้จง้มา
รับใบรับแจง้ 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขดุดิน) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรอง
นิติบุคคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แผนผงับริเวณท่ี
ประสงคจ์ะ
ด าเนินการขดุดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผงัแสดงเขต
ท่ีดินและท่ีดิน
บริเวณขา้งเคียง 

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าตน้ฉบบัทุก
หนา้พร้อม
เจา้ของท่ีดินลง
นามรับรอง
ส าเนาทุกหนา้ 

- 0 1 ชุด (กรณีผูข้ออนุญาต
ไม่ใช่เจา้ของท่ีดิน
ตอ้งมีหนงัสือ
ยนิยอมของ
เจา้ของท่ีดินให้
ก่อสร้างอาคารใน
ท่ีดิน) 

5) หนงัสือมอบ
อ านาจกรณีให้
บุคคลอ่ืนยืน่แจง้
การขดุดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) หนงัสือยนิยอม
ของเจา้ของท่ีดิน
กรณีท่ีดินบุคคล
อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) รายการค านวณ 
(วศิวกร
ผูอ้อกแบบและ
ค านวณการขุด
ดินท่ีมีความลึก
จากระดบัพื้นดิน
เกิน๓เมตรหรือ
พื้นท่ีปากบ่อดิน
เกิน 10,000 
ตารางเมตรตอ้ง
เป็นผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาต

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม
สาขาวศิวกรรม
โยธาไม่ต ่ากวา่
ระดบัสามญั
วศิวกรกรณีการ
ขดุดินท่ีมีความ
ลึกเกินสูง 20 
เมตรวศิวกร
ผูอ้อกแบบและ
ค านวณตอ้งเป็นผู ้
ไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม
สาขาวศิวกรรม
โยธาระดบัวฒิุ
วศิวกร) 

8) รายละเอียดการ
ติดตั้งอุปกรณ์
ส าหรับวดัการ

เคล่ือนตวัของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 20 เมตร) 

9) ช่ือผูค้วบคุมงาน 
(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 3 เมตร
หรือมีพื้นท่ีปาก
บ่อดินเกิน 

10,000 ตาราง
เมตรหรือมีความ
ลึกหรือมีพื้นท่ี
ตามท่ีเจา้

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พนกังานทอ้งถ่ิน
ประกาศก าหนดผู ้
ควบคุมงานตอ้ง
เป็นผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม
สาขาวศิวกรรม

โยธา) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท 

ค่าธรรมเนียม500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เทศบาลต าบลท่าแลง  อ าเภอท่ายาง  จงัหวดัเพชรบุรี 76130 

หรือ ทางเว็บไซต์  http://www.thalang.go.th 

หมายเหตุ : โทรศพัท.์ 0-3278-4243 
 
 

2) ช่องทางการร้องเรียน จงัหวดัอ่ืนๆร้องเรียนต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรียนศูนยบ์ริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
 
 

http://www.thalang.go.th/
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
 
 

วนัทีพ่มิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จัดท าโดย นางสาวพรทิพย ์ อาริยธรรม 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 




