
คูมือสําหรับประชาชน : การแจงขุดดิน 
หนวยงานที่ใหบรกิาร : เทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข (ถามี) ในการยืน่คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.การขุดดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิน่จะตองมีองคประกอบที่ครบถวน ดังนี ้
         1.1การดําเนินการขุดดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัตกิารขุดดินและถมดนิใชบังคบั ไดแก 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพทัยา 
              4) องคกรปกครองสวนทองถิน่อื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ซึง่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
              7) ทองที่ซึง่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดนิและถมดิน (ใชกับกรณีองคการบริหารสวน
ทองถิ่นซึง่ไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผงัเมืองรวม) 
         1.2การดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา 17แหงพระราชบัญญตัิการขดุดินและถมดนิคอืประสงคจะทําการขุดดนิ
โดยมีความลึกจากระดับพืน้ดนิเกนิ 3เมตร หรือมีพืน้ที่ปากบอดนิเกินหนึ่งหม่ืนตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพืน้ที่ตามทีเ่จา
พนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นจะตองไมเปนการกระทําที่ขดัหรือแยงกับ
พระราชบัญญตัิการขดุดินและถมดนิ พ.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารับแจงการขดุดนิ 
 เจาพนักงานทองถิน่ตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนกังานทองถิน่กําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7 วัน นับแตวันที่
ไดรับแจง ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วัน นับแตวันที่มีการแจง ถาผู
แจงไมแกไขใหถกูตองภายใน 7วันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไข ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงเปน
อันสิน้ผล กรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด ใหเจาพนักงานทองถิน่ออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3วันนับ
แตวันที่ไดรับแจงทีถู่กตอง 
  
 
ชองทางการใหบริการ 
 

 สถานที่ใหบรกิาร 
เทศบาลตําบลแมหลาย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวัน จันทร ถงึ วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 7 วัน 
 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูแจงย่ืนเอกสารแจงการขดุดิน ตามที่กําหนดใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบขอมูล 
(หมายเหต:ุ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ สํานักงาน
เทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร))  

1 วัน - 
 

2) การพจิารณา 
เจาพนักงานทองถิน่ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกตอง) 
(หมายเหต:ุ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ สํานักงาน
เทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร))  

5 วัน - 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
เจาพนักงานทองถิน่ออกใบรับแจง และแจงใหผูแจงมารับใบรบั
แจง 
(หมายเหต:ุ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ สํานักงาน

1 วัน - 
 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
เทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร))  

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ ((กรณีบุคคลธรรมดา)) 

- 

2) 
 

หนังสือรบัรองนิตบิุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ ((กรณีนติิบุคคล)) 

- 

3) 
 

แผนผังบริเวณทีป่ระสงคจะดําเนนิการขุดดนิ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

แผนผังแสดงเขตทีด่ินและที่ดนิบริเวณขางเคียง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบบัทุกหนา พรอม
เจาของทีด่ินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดนิตองมีหนงัสอืยินยอม
ของเจาของทีด่ินใหกอสรางอาคารในที่ดนิ) 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอํานาจกรณีใหบุคคลอื่นยื่นแจงการขุดดนิ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมของเจาของที่ดนิกรณีทีด่ินบุคคลอื่น 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

9) 
 

รายการคํานวณ (วิศวกรผูออกแบบและคํานวณ การขุดดินที่มี
ความลึกจากระดับพืน้ดนิเกนิ ๓ เมตร หรอืพื้นทีป่ากบอดนิเกนิ 
10,000 ตารางเมตร ตองเปนผูไดรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไมต่ํากวาระดบัสามัญ
วิศวกร กรณีการขุดดนิที่มีความลึกเกนิสูง 20 เมตร วิศวกร
ผูออกแบบและคํานวณตองเปนผูไดรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดบัวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

10) 
 

รายละเอียดการติดตัง้อปุกรณสําหรับวัดการเคลื่อนตัวของดนิ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีการขดุดนิลึกเกิน 20 เมตร) 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
11) 

 
ช่ือผูควบคมุงาน (กรณีการขุดดินลกึเกิน 3 เมตร หรอืมีพื้นทีป่าก
บอดินเกิน 10,000 ตารางเมตร หรือมีความลึกหรอืมีพืน้ที่ตามที่
เจาพนกังานทองถิน่ประกาศกําหนดผูควบคุมงานตองเปนผูไดรบั
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) คาธรรมเนียมตอฉบับ ฉบับละ 500 บาท 
(หมายเหต:ุ -)  

 คาธรรมเนียม 500 บาท 
  
 

 
ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
1) กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรม กรมโยธาธกิารและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอง เรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6) 
))  

2) จังหวัดอื่นๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
(หมายเหต:ุ (ผานศนูยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด))  

3) สํานักงานเทศบาลตําบลแมหลาย อ.เมืองแพร จ.แพร (โทร. 054-652660) 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 


