
คูมือสําหรับประชาชน: การแจงขุดดิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลสามแยก อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
กองชาง 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การแจงขุดดิน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลสามแยก อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  7 วัน  
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 27/07/2016 13:53การแจงขุดดิน  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ กองชาง องคกการบริหารสวนตําบลสามแยก อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  

หรือติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงานบริการ 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

  
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     1. การขุดดินท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบท่ีครบถวน ดังนี้ 
         1.1 การดําเนินการขุดดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช 
              บังคับ ไดแก 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึน ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดใน 
                  ราชกิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 



              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
              7) ทองท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณี 
                  องคการบริหารสวนทองถ่ินซ่ึงไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2 การดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค
จะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีปากบอดินเกินหนึ่งหม่ืนตารางเมตร หรือมี
ความลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินจะตองไมเปน
การกระทําท่ีขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารับแจงการขุดดิน 
 เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด เพ่ือเปนหลักฐานการแจงภายใน 7 
วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7 วัน 
นับแตวันท่ีมีการแจง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7 วันนับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจงใหแกไข ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผล กรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเจา
พนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงท่ีถูกตอง 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแจงยื่นเอกสารแจงการขุด
ดิน ตามท่ีกําหนดใหเจา
พนักงานทองถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูล 
 

1 วัน - (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการขุดดิน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกตอง) 
 

5 วัน - (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการขุดดิน) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถ่ินออกใบ
รับแจง และแจงใหผูแจงมา
รับใบรับแจง 
 

1 วัน - (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการขุดดิน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   7 วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
        -  ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
 
 



15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

องคการบริหารสวน
ตําบลสามแยก 
อําเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธร 

0 1 ฉบับ ((กรณีบุคคล
ธรรมดา)) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีนิติบุคคล)) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
แผนผังบริเวณท่ี
ประสงคจะ
ดําเนินการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขต
ท่ีดินและท่ีดิน
บริเวณขางเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลน 
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนา พรอม
เจาของท่ีดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนา 

- 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต
ไมใชเจาของท่ีดิน
ตองมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจาของท่ีดินให
กอสรางอาคารใน
ท่ีดิน) 

5) 

หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให
บุคคลอ่ืนยื่นแจง
การขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยินยอม
ของเจาของท่ีดิน
กรณีท่ีดินบุคคล
อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 



ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

7) 

รายการคํานวณ 
(วิศวกร
ผูออกแบบและ
คํานวณ การขุด
ดินท่ีมีความลึก
จากระดับพ้ืนดิน
เกิน ๓ เมตร หรือ
พ้ืนท่ีปากบอดิน
เกิน 10,000 
ตารางเมตร ตอง
เปนผูไดรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรม
โยธาไมต่ํากวา
ระดับสามัญ
วิศวกร กรณีการ
ขุดดินท่ีมีความลึก
เกินสูง 20 เมตร 
วิศวกรผูออกแบบ
และคํานวณตอง
เปนผูไดรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด - 

8) 

รายละเอียดการ
ติดตั้งอุปกรณ
สําหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดินลึก
เกิน 20 เมตร) 

9) 
ชื่อผูควบคุมงาน 
(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 3 เมตร 

- 1 0 ชุด - 



ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หรือมีพ้ืนท่ีปาก
บอดินเกิน 
10,000 ตาราง
เมตร หรือมีความ
ลึกหรือมีพ้ืนท่ี
ตามท่ีเจา
พนักงานทองถ่ิน
ประกาศกําหนดผู
ควบคุมงานตอง
เปนผูไดรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรม
โยธา) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมตอฉบับ ฉบับละ 500 บาท 

 คาธรรมเนียม 500 บาท 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
  
1) 

ชองทางการรองเรียน แจงผานศูนยรับเรื่องรองเรียน ตามชองทางการใหบริการของสวนราชการนั้นๆ 
หมายเหตุ   กองชาง องคการบริหารสวนตําบลสามแยก อําเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร 045-781528 

  
2) 

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

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
   1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรม เปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 
 

 

 

 

  
  

 
 
 
 



 
 

 


