
คู่มอืส ำหรบัประชำชน : การแจง้ขุดดนิ 
หน่วยงำนท่ีให้บรกิำร : เทศบาลต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์ วธิีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต  

1.การขุดดินท่ีตอ้งแจง้ต่อเจา้พนักงานทอ้งถิ่นจะตอ้งมีองค์ประกอบท่ีครบถว้น ดังนี้ 

         1.1การด าเนินการขุดดินนั้นจะตอ้งเป็นการด าเนินการในทอ้งท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบั้งคับ ไดแ้ก่  

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพัทยา 

              4) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอื่นตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบั้งคับกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร  

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการผังเมือง 

              7) ทอ้งท่ีซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดใหใ้ชบั้งคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

(ใชก้ับกรณีองค์การบริหารส่วนทอ้งถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)  

         1.2การด าเนินการขุดดินเขา้ลักษณะตามมาตรา 

17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร 

หรือมีความลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ีเจา้พนักงานทอ้งถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจา้พนักงานทอ้งถิ่นจะตอ้งไม่เป็นการกระ

ท าท่ีขัดหรือแยง้กับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543    

     2. การพิจารณารับแจง้การขุดดิน 

 เจา้พนักงานทอ้งถิ่นตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนักงานทอ้งถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจง้ภายใน 7 วัน 

นับแต่วันท่ีไดร้ับแจง้ ถา้การแจง้เป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ่นแจง้ใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 7วัน 

นับแต่วันท่ีมีการแจง้ ถา้ผูแ้จง้ไม่แกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 7วันนับแต่วันท่ีผูแ้จง้ไดร้ับแจง้ใหแ้กไ้ข 

ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งใหก้ารแจง้เป็นอันสิ้นผล กรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด 

ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ่นออกใบรับแจง้ใหแ้ก่ผูแ้จง้ภายใน 3วันนับแต่วันท่ีไดร้ับแจง้ท่ีถูกตอ้ง 

  
 

ช่องทำงกำรให้บรกิำร 

 

 สถำนท่ีให้บรกิำร 

ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ในพ้ืนท่ีท่ีจะด าเนินการขุดดิน /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดให้บรกิำร เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 7 วัน 
 

ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูแ้จง้ยื่นเอกสารแจง้การขุดดิน 

ตามท่ีก าหนดใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ่นด าเนินการตรวจสอบขอ้มูล 

(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ในพ้ืนท่ีท่ีจะด าเนินการขุดดิน))  

1 วัน เทศบาลต าบลแม่ค า 

อ าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย 

 

2) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา 

(กรณีถูกตอ้ง) 

(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ในพ้ืนท่ีท่ีจะด าเนินการขุดดิน))  

5 วัน เทศบาลต าบลแม่ค า 

อ าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย 

 



ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรบัผดิชอบ 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ

เจา้พนักงานทอ้งถิ่นออกใบรับแจง้ 

และแจง้ใหผู้แ้จง้มารับใบรับแจง้ 

(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ในพ้ืนท่ีท่ีจะด าเนินการขุดดิน))  

1 วัน เทศบาลต าบลแม่ค า 

อ าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ ((กรณีบุคคลธรรมดา)) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนงัสือรบัรองนิตบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ ((กรณีนิติบุคคล)) 

- 

3) 

 

แผนผงับรเิวณท่ีประสงคจ์ะด าเนินการขุดดนิ 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ - 

- 

4) 

 

แผนผงัแสดงเขตท่ีดนิและท่ีดนิบร ิเวณข้างเคียง 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ - 

- 

5) 

 

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ - 

- 

6) 

 

โฉนดท่ีดนิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบบัทุกหน้า 

พร้อมเจ้าของท่ีดนิลงนามรบัรองส าเนาทุกหน้า 

ฉบบัจรงิ 0 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหตุ 

(กรณีผูข้ออนุญาตไม่ใช่เจา้ของท่ีดินตอ้งมีหนังสือยินยอมของเจา้ของท่ี

ดินใหก้่อสรา้งอาคารในท่ีดิน) 

- 

7) 

 

หนงัสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอ่ืนยื่นแจ้งการขุดดนิ 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ - 

- 

8) 

 

หนงัสือยนิยอมของเจ้าของท่ีดนิกรณีท่ีดนิบุคคลอ่ืน 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ - 

- 

9) 

 

รายการค านวณ (วศิวกรผู้ออกแบบและค านวณ 

การขุดดนิท่ีมีความลกึจากระดบัพ้ืนดนิเกนิ ๓ เมตร 

หรือพ้ืนท่ีปากบ่อดนิเกนิ 10,000 ตารางเมตร 

ต้องเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพว ิศวกรรมควบคุม 

สาขาวศิวกรรมโยธาไม่ต ่ากว่าระดบัสามญัวศิวกร 

กรณีการขุดดนิท่ีมีความลกึเกนิสูง 20 เมตร 

วศิวกรผู้ออกแบบและค านวณต้องเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบวิ

ชาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขาวศิวกรรมโยธาระดบัวุฒวิศิวกร)  

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

- 



ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ - 

10) 

 

รายละเอียดการตดิตัง้อุปกรณ์ส าหรบัว ัดการเคล่ือนตวัของดนิ 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ (กรณีการขุดดินลึกเกิน 20 เมตร) 

- 

11) 

 

ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดนิลกึเกนิ 3 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีปากบ่อดนิเกนิ 10,000 ตารางเมตร 

หรือมีความลกึหรือมีพ้ืนท่ีตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถิน่ประกาศก าหน

ดผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรร

มควบคุม สาขาวศิวกรรมโยธา) 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ - 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดบั รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบบั ฉบบัละ 500 บาท 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 

  

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรุงเทพมหานครรอ้งเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รอ้ง เรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูร้ับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6) 

))  

2) จังหวัดอื่นๆรอ้งเรียนต่อผูว่้าราชการจังหวัด 

(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด))  

3) ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ค า  โทรศัพท์ 053-779198  หรือ http://www.tessabanmaekham.go.th/ 

(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดบั ชื่อแบบฟอรม์ 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 
 

 

ข้อมูลส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ี 



ชื่อกระบวนงำน: การแจง้ขุดดิน  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ่น 

(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  

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

ระดบัผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บรกิำร: ทอ้งถิ่น 

กฎหมำยข้อบงัคบั/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 7.0 

 

ข้อมูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีนอ้ยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้ำงองิของคู่มือประชำชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 17/07/2015 19:13 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางขอ้มลูคูม่ือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มอื: - 


