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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลทา่อแุท อําเภอกาญจนดษิฐ์ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน: การแจ้งขดุดนิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลทา่อแุท อําเภอกาญจนดษิฐ์ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการที

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื 3นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิ พ.ศ. 2543  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  7 วนั  
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งขดุดนิ องค์การบริหารสว่นตําบลทา่อแุท  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าอแุท  เลขที�  111  หมู่ที�  4  ตําบลท่าอแุท  อําเภอกาญจน
ดิษฐ์  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84160 โทร.077-259393/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั1งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.การขดุดนิที
ต้องแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นจะต้องมีองค์ประกอบที
ครบถ้วน ดงันี A 
         1.1การดําเนินการขดุดนินั Aนจะต้องเป็นการดําเนินการในท้องที
ที
พระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิใช้บงัคบั 
ได้แก่ 



2/7 

 

              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพทัยา 
              4) องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นอื
นตามที
มีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั Aงขึ Aน ซึ
งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นเุบกษา 
              5) บริเวณที
มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 
              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง 
              7) ท้องที
ซึ
งรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิ (ใช้กบักรณีองค์การ
บริหารสว่นท้องถิ
นซึ
งไมอ่ยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไมอ่ยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 
         1.2การดําเนินการขดุดนิเข้าลกัษณะตามมาตรา 17แหง่พระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิคือประสงค์จะทําการ
ขดุดินโดยมีความลกึจากระดบัพื Aนดนิเกิน 3เมตร หรือมีพื Aนที
ปากบอ่ดนิเกินหนึ
งหมื
นตารางเมตร หรือมีความลกึหรือ
พื Aนที
ตามที
เจ้าพนกังานท้องถิ
นประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจ้าพนกังานท้องถิ
นจะต้องไมเ่ป็นการกระทําที
ขดั
หรือแย้งกบัพระราชบญัญตัิการขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารับแจ้งการขดุดนิ 
 เจ้าพนกังานท้องถิ
นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที
เจ้าพนกังานท้องถิ
นกําหนด เพื
อเป็นหลกัฐานการแจ้งภายใน 7 วนั 
นบัแตว่นัที
ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไมถ่กูต้องให้เจ้าพนกังานท้องถิ
นแจ้งให้แก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนั นบัแต่
วนัที
มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไมแ่ก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนันบัแตว่นัที
ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนกังานท้องถิ
นมีอํานาจ
ออกคําสั
งให้การแจ้งเป็นอนัสิ Aนผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาที
กําหนด ให้เจ้าพนกังานท้องถิ
นออกใบ
รับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วนันบัแตว่นัที
ได้รับแจ้งที
ถกูต้อง 
 
 
13. ขั 3นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั3นตอน 
รายละเอียดของขั 3นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้แจ้งยื
นเอกสารแจ้งการขดุ
ดนิ ตามที
กําหนดให้เจ้า
พนกังานท้องถิ
นดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมลู 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลทา่
อแุท อําเภอกาญ
จนดษิฐ์ จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี 

(องค์การบริหาร
สว่นตําบลทา่อแุท  
โทร.077259393) 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
น 5 วนั องค์การบริหาร (องค์การบริหาร
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ที� ประเภทขั3นตอน 
รายละเอียดของขั 3นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกูต้อง) 
 

สว่นตําบลทา่
อแุท อําเภอกาญ
จนดษิฐ์ จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี 

สว่นตําบลทา่อแุท  
โทร.077259393) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นออกใบ
รับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมา
รับใบรับแจ้ง 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลทา่
อแุท อําเภอกาญ
จนดษิฐ์ จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี 

(องค์การบริหาร
สว่นตําบลทา่อแุท 
โทร.077259393) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   7 วนั 
 

14. งานบริการนี 3 ผ่านการดาํเนินการลดขั3นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั Aนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีบคุคล
ธรรมดา)) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีนิตบิคุคล)) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แผนผงับริเวณที&

ประสงค์จะ

- 1 0 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ดําเนินการขดุดนิ 

2) 
แผนผงัแสดงเขต

ที&ดนิและที&ดนิ

บริเวณข้างเคียง 

- 1 0 ชดุ - 

3) 
แบบแปลน 

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

โฉนดที&ดนิ น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนาด

เทา่ต้นฉบบัทกุ

หน้า พร้อม

เจ้าของที&ดินลง

นามรับรอง

สําเนาทกุหน้า 

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ขออนญุาต
ไมใ่ชเ่จ้าของที&ดนิ

ต้องมีหนงัสือ

ยินยอมของ

เจ้าของที&ดินให้

ก่อสร้างอาคารใน

ที&ดนิ) 

5) 

หนงัสือมอบ
อํานาจกรณีให้

บคุคลอื&นยื&นแจ้ง

การขดุดนิ 

- 1 0 ชดุ - 

6) 

หนงัสือยินยอม

ของเจ้าของที&ดนิ

กรณีที&ดินบคุคล

อื&น 

- 1 0 ชดุ - 

7) 

รายการคํานวณ 
(วิศวกร

ผู้ออกแบบและ

คํานวณ การขดุ

ดนิที&มีความลกึ

จากระดบัพื 7นดนิ

เกิน ๓ เมตร หรือ

- 1 0 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พื 7นที&ปากบอ่ดนิ

เกิน 10,000 

ตารางเมตร ต้อง

เป็นผู้ ได้รับ

ใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

สาขาวิศวกรรม

โยธาไมตํ่&ากวา่

ระดบัสามญั

วิศวกร กรณีการ
ขดุดินที&มีความ

ลกึเกินสงู 20 

เมตร วิศวกร

ผู้ออกแบบและ

คํานวณต้องเป็น

ผู้ได้รับ
ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

สาขาวิศวกรรม

โยธาระดบัวฒุิ

วิศวกร) 

8) 

รายละเอียดการ
ตดิตั 7งอปุกรณ์

สําหรับวดัการ

เคลื&อนตวัของดนิ 

- 1 0 ชดุ (กรณีการขดุดนิ
ลกึเกิน 20 เมตร) 

9) 
ชื&อผู้ควบคมุงาน 

(กรณีการขดุดนิ

- 1 0 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ลกึเกิน 3 เมตร 

หรือมีพื 7นที&ปาก

บอ่ดนิเกิน 

10,000 ตาราง

เมตร หรือมีความ
ลกึหรือมีพื 7นที&

ตามที&เจ้า

พนกังานท้องถิ&น

ประกาศกําหนด

ผู้ควบคมุงาน

ต้องเป็นผู้ ได้รับ
ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

สาขาวิศวกรรม

โยธา) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท 

 ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
หมายเหตุ -   
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลทา่อแุท  เลขที
  111 หมูที่
 4  ตําบลท่าอแุท  อําเภอกาญจน

ดษิฐ์ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84160 
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจงัหวดั สรุาษฎร์ธานี) 

2) ช่องทางการร้องเรียน โทรศพัท์ : 077259393 
หมายเหตุ - 
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3) ช่องทางการร้องเรียน www.thautae.go.th 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย ชยัธชักณัฐวิจิตร 
อนุมัตโิดย สินิทธิQบญุสิทธิQ 
เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 

 
 

 
 


