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คู�มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตขุดดิน 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การแจ�งขุดดิน 
2. หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให�บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท�องถ่ิน  
     (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:รับแจ�ง  
5. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ท�องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 7วัน 
9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การแจ�งขุดดิน 21/05/2558 13.55  
11. ช�องทางการให$บริการ  

1) สถานท่ีให$บริการ เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง /ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน 

ระยะเวลาเป:ดให$บริการ เป@ดให�บริการวันจันทรAถึงวันศุกรA (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ต้ังแต�เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ= วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     1. การขุดดินท่ีต�องแจ�งต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินจะต�องมีองคAประกอบท่ีครบถ�วนดังนี้ 
         1.1 การดําเนินการขุดดินนั้นจะต�องเปFนการดําเนินการในท�องท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
ใช�บังคับได�แก� 
      1)  เทศบาล 
      ๒)  กรุงเทพมหานคร 
               3) เมืองพัทยา 
               4) องคAกรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให�ใช�บังคับกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว�าด�วยการผังเมือง 
              7) ท�องท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดให�ใช�บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช�กับกรณี
องคAการบริหารส�วนท�องถ่ินซ่ึงไม�อยู�ในเขตควบคุมอาคารและไม�อยู�ในเขตผังเมืองรวม) 
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         1.2 การดําเนินการขุดดินเข�าลักษณะตามมาตรา 17 แห�งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน คือ
ประสงคAจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3เมตรหรือมีพ้ืนท่ีปากบ�อดินเกินหนึ่งหม่ืนตาราง
เมตรหรือมีความลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจ�าพนักงาน
ท�องถ่ินจะต�องไม�เปFนการกระทําท่ีขัดหรือแย�งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ.2543  
     2. การพิจารณารับแจ�งการขุดดินเจ�าพนักงานท�องถ่ินต�องออกใบรับแจ�งตามแบบท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ิน
กําหนดเพ่ือเปFนหลักฐานการแจ�งภายใน 7 วันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งถ�าการแจ�งเปFนไปโดยไม�ถูกต�องให�เจ�า
พนักงานท�องถ่ินแจ�งให�แก�ไขให�ถูกต�องภายใน 7วันนับแต�วันท่ีมีการแจ�งถ�าผู�แจ�งไม�แก�ไขให�ถูกต�องภายใน 7วัน
นับแต�วันท่ีผู�แจ�งได�รับแจ�งให�แก�ไขให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งให�การแจ�งเปFนอันสิ้นผลกรณีถ�าผู�
แจ�งได�แก�ไขให�ถูกต�องภายในเวลาท่ีกําหนดให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินออกใบรับแจ�งให�แก�ผู�แจ�งภายใน 3วันนับแต�
วันท่ีได�รับแจ�งท่ีถูกต�อง 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู�แจ�งยื่นเอกสารแจ�งการขุด
ดินตามท่ีกําหนดให�เจ�า
พนักงานท�องถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบข�อมูล 
 

1 วัน - (องคAกรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการขุดดิน) 

2) การพิจารณา 
 

เจ�าพนักงานท�องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต�อง) 
 

5 วัน - (องคAกรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการขุดดิน) 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมี
มติ 
 

เจ�าพนักงานท�องถ่ินออกใบ
รับแจ�งและแจ�งให�ผู�แจ�งมา
รับใบรับแจ�ง 
 

1 วัน - (องคAกรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการขุดดิน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู$ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู$ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แผนผังบริเวณท่ี
ประสงคAจะ
ดําเนินการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) แผนผังแสดงเขต
ท่ีดินและท่ีดินบริเวณ
ข�างเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาดเท�า
ต�นฉบับทุกหน�า
พร�อมเจ�าของท่ีดินลง
นามรับรองสําเนาทุก
หน�า 

- 0 1 ชุด (กรณีผู�ขออนุญาต
ไม�ใช�เจ�าของท่ีดิน
ต�องมีหนังสือยินยอม
ของเจ�าของท่ีดินให�
ก�อสร�างอาคารใน
ท่ีดิน) 

5) หนังสือมอบอํานาจ
กรณีให�บุคคลอ่ืนยื่น
แจ�งการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) หนังสือยินยอมของ
เจ�าของท่ีดินกรณี
ท่ีดินบุคคลอ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) รายการคํานวณ 
(วิศวกรผู�ออกแบบ
และคํานวณการขุด
ดินท่ีมีความลึกจาก
ระดับพ้ืนดินเกิน๓

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู$ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เมตรหรือพ้ืนท่ีปาก
บ�อดินเกิน 10,000 
ตารางเมตรต�องเปFน
ผู�ได�รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา
ไม�ต่ํากว�าระดับ
สามัญวิศวกรกรณี
การขุดดินท่ีมีความ
ลึกเกินสูง 20 เมตร
วิศวกรผู�ออกแบบ
และคํานวณต�องเปFน
ผู�ได�รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา
ระดับวุฒิวิศวกร) 

8) รายละเอียดการ
ติดต้ังอุปกรณAสําหรับ
วัดการเคลื่อนตัวของ
ดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดินลึก
เกิน 20 เมตร) 

9) ชื่อผู�ควบคุมงาน 
(กรณีการขุดดินลึก
เกิน 3 เมตรหรือมี
พ้ืนท่ีปากบ�อดินเกิน 
10,000 ตาราง
เมตรหรือมีความลึก
หรือมีพ้ืนท่ีตามท่ีเจ�า
พนักงานท�องถ่ิน
ประกาศกําหนดผู�
ควบคุมงานต�องเปFน
ผู�ได�รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา) 

- 1 0 ชุด - 
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16. ค�าธรรมเนียม 

1) ค�าธรรมเนียมต�อฉบับฉบับละ 500 บาท 
ค�าธรรมเนียม 500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช�องทางการร$องเรียน 

1) ช�องทางการร$องเรียน เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง  
หมายเหตุ 081-8575350 นายกเทศมนตรี,08๗-1614389 ปลัดเทศบาลฯ 

2) ช�องทางการร$องเรียน เว็บไซตA  www.baankhong.go.th 
 

18. ตัวอย�างแบบฟอร=ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
     ไม�มีแบบฟอรAม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
       - 
 

วันท่ีพิมพ=  
สถานะ  
จัดทําโดย สุมน  พรพิทักษAพงศA 
อนุมัติโดย ประเสริฐ  ทองสาด 
เผยแพร�โดย  

 
 
 

 


