
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งขุดดิน 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ: เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล าปาง 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1.ช่ือกระบวนงำน: การแจง้ขุดดิน 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล าปาง 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงาน
บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจง้ 
5.กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ. การขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 
7. พืน้ทีใ่ห้บริกำร: ทอ้งถ่ิน 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ 2543 
    ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  7 วนั 
9.ข้อมูลสถิต ิ
จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน 0 
จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0 
จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0 
10. ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน 06/08/2015 11:28 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 1) สถำนทีใ่ห้บริกำร กองช่างเทศบาลต าบลปงยางคก ติดต่อ 054367520 ต่อ 15/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 – 16:00 น. (มีพกัเท่ียง) 
12. หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1.การขดุดินท่ีตอ้งแจง้ต่อพนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีครบถว้นดงัน้ี 
 1.1การด าเนินการขุดดินนั้นจะตอ้งเป็นการด าเนินการในทอ้งท่ีท่ีพระราชบญัญติัการขุดดินและถม
ดินใชบ้งัคบัไดแ้ก่ 
 1) เทศบาล 
 2) กรุงเทพมหานคร 



 3) เมืองพทัยา 
 4) องคก์รปกครองสวนทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั้งข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศก าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 
 5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
 6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง 
 7) ทอ้งท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน(ใชก้บักรณี
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงไม่อยูใ่นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 
 1.2 การด าเนินการขุดดินเขา้ลกัษณะตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดินคือ
ประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดบัพื้นดินเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นท่ีปากบ่อดินเกินหน่ึงหม่ืน
ตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นท่ีตามท่ีเจ้าพนักงาท้องถ่ินประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้า
พนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งไม่เป็นการกระท าท่ีขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัการขุนดินและถมดิน พ.ศ.2543 
2.การพิจารณารับแจง้การขดุดิน 
เจา้พนักงานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนักงานทอ้งถ่ินก าหนดเพื่อเป็นหลกัฐานการแจ้ง
ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ ถา้การแจง้เป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ให้แกไ้ขให้
ถูกตอ้งภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการแจง้ถา้ผูแ้จง้ไม่แกไ้ขให้ถูกตอ้งภายใน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูแ้จง้ให้
แกไ้ขให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจง้เป็นอนัส้ินผลกรณีถา้ผูแ้จง้ได้แกไ้ขให้ถูกตอ้ง
ภายในเวลาท่ีก าหนดใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบรับแจง้ให้แก่ผูแ้จง้ภายใน 3 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้
ท่ีถูกตอ้ง 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ  และส่วนงำนที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอยีดของขั้นตอน    

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ 
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผูแ้จง้ยืน่เอกสารแจง้การขดุ
ดินตามท่ีก าหนดใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้มูล 

1 วนั - (องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินใน 
พื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขดุดิน) 

2) 
 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบ
พิจารณา(กรณีถูกตอ้ง) 

5 วนั 
 

- (องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินใน 
พื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขดุดิน) 
 



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอยีดของขั้นตอน    

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ 
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

หมำยเหตุ 

3) 
 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบ
รับแจง้และแจง้ใหผู้แ้จง้มา
รับใบแจง้ 
 

1 วนั 
 

- (องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินใน 
พื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขดุดิน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 วนั 
14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 
 15.1) เอกสำรย่ืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำรเอกสำร 
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั 
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ - 0 1 ชุด (กรณีนิติ

บุคคล) 
 
 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ 
รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิม่เติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร    
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 
 

แผนผงับริเวณท่ี
ประสงคจ์ะ
ด าเนินการขดุดิน 

- 1 0 ชุด 
 

- 

2) 

แผนผงัแสดงเขต
ท่ีดินและท่ีดิน
บริเวณขา้งเคียง 
 

- 1 0 ชุด 
 

- 



ที่ 
รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิม่เติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร    
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

3) 
แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบ
แปลน 

- 1 0 ชุด 
 

- 

4) 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนาด  

- 0 1 ชุด (กรณีผูข้อ
อนุญาตไม่ใช่
เจา้ของท่ีดิน
ตอ้งมีหนงัสือ
ยนิยอมของ
เจา้ของท่ีดินให้
ก่อสร้างอาคาร
ในท่ีดิน) 

5) 

หนงัสือมอบ
อ านาจกรณีให้
บุคคลอ่ืนยืน่แจง้
การขดุดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 
หนงัสือยนิยอม
ของเจา้ของท่ีดิน
บุคคลอ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการค านวณ 
(วศิวกรผูอ้อกแบบ
และค านวณการขดุ 
ดินท่ีมีความลึก 
จากระดบัพื้นดิน 
เกิน 3 เมตรหรือ 
พื้นท่ีปากบ่อดิน 
เกิน 10,000 
ตารางเมตรตอ้ง 
เป็นผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาต 

- 1 0 ชุด - 



 

ที่ 
รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิม่เติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร    
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

 

ประกอบวชิาชีพ 
วศิวกรรมควบคุม 
สาขาวศิวกรรม 
โยธาไม่ต ่ากวา่
ระดบัสามญั 
วศิวกรกรณีการ 
ขดุดินท่ีมีความ 
ลึกเกินสูง 20 
เมตรวศิวกร 
ผูอ้อกแบบและ 
ค านวณตอ้งเป็น 
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต 
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 ตารางเมตร
หรือมีความลึกหรือ 

- 1 0 ชุด - 



ที่ 
รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิม่เติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร    
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

 

มีพื้นท่ีตามท่ีเจา้ 
พนกังานทอ้งถ่ิน 
ประกาศก าหนดผู ้
ควบคุมงานตอ้ง
เป็นผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม
สาขาวศิวกรรม
โยธา) 

     

 
16.ค่ำธรรมเนียม 
1)  ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บำท 
     ค่ำธรรมเนียม 500 บำท 
    หมำยเหตุ – 
 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองช่างเทศบาลต าบลปงยางคก ติดต่อ 054367520 ต่อ 15 
    หมำยเหตุ – 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จงัหวดัอ่ืนๆร้องเรียนต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนยบ์ริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
    หมำยเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300/ สายด่วน 1111/ www.1111.go.th/ ตู ้ปณ.1111 
เลขท่ี 1ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300)  
 
 
 
 
 



18.ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 

วนัทีพ่มิพ์ 06/08/2558 
สถำนะ รออนุมติัขั้นท่ี 1 โดยหวัหนา้ 

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย เทศบาลาต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร          

จงัหวดัล าปาง สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 
 

 

 


