
คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน 

หน่วยงานที�รับผิดชอบ : เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขนุตาล  จงัหวดัเชียงราย 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื�อกระบวนงาน:การแจ้งขดุดนิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที�ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ�น (กระบวนงานบริการที�

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: พ.ร.บ.  การขดุดินและถมดินพ.ศ. 2543 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั�วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ�น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ   7   วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน การแจ้งขดุดิน  กองช่าง  เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ  กองช่าง  เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขนุตาล  จงัหวดัเชียงราย  57340  

 โทรศพัท์   53-606223  ต่อ  16  / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด)  

ตั�งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที�ยง) 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1.การขดุดินที�ต้องแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ�นจะต้องมีองค์ประกอบที�ครบถ้วนดงันี � 

         1.1 การดําเนินการขดุดินนั �นจะต้องเป็นการดําเนินการในท้องที�ที�พระราชบญัญัติการขดุดินและถมดินใช้บงัคบั

ได้แก่ 

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพทัยา 

              4) องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นอื�นตามที�มีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั �งขึ �นซึ�งรฐัมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา

นเุบกษา 



              5) บริเวณที�มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 

              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง 

              7) ท้องที�ซึ�งรฐัมนตรีประกาศกําหนดให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญัติการขดุดนิและถมดนิ (ใช้กบักรณีองค์การ

บริหารสว่นท้องถิ�นซึ�งไมอ่ยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไมอ่ยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 

         1.2 การดําเนินการขดุดินเข้าลกัษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบญัญัติการขดุดินและถมดินคือประสงค์จะทํา

การขดุดินโดยมคีวามลกึจากระดบัพื �นดินเกิน 3เมตรหรือมีพื �นที�ปากบ่อดินเกินหนึ�งหมื�นตารางเมตรหรือมีความลกึหรือ

พื �นที�ตามที�เจ้าพนกังานท้องถิ�นประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจ้าพนกังานท้องถิ�นจะต้องไมเ่ป็นการกระทําที�ขดั

หรือแย้งกบัพระราชบญัญัติการขดุดินและถมดินพ.ศ. 2543    

     2. การพิจารณารับแจ้งการขดุดิน 

เจ้าพนกังานท้องถิ�นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที�เจ้าพนกังานท้องถิ�นกําหนดเพื�อเป็นหลกัฐานการแจ้งภายใน 7 วนันบั

แตว่นัที�ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไมถ่กูต้องให้เจ้าพนกังานท้องถิ�นแจ้งให้แก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนันบัแตว่นัที�มี

การแจ้งถ้าผู้แจ้งไมแ่ก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนันบัแตว่นัที�ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนกังานท้องถิ�นมีอํานาจออก

คําสั�งให้การแจ้งเป็นอนัสิ �นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาที�กําหนดให้เจ้าพนกังานท้องถิ�นออกใบรบัแจ้ง

ให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วนันบัแตว่นัที�ได้รับแจ้งที�ถกูต้อง 

 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที� รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้แจ้งยื�นเอกสารแจ้งการขดุ

ดินตามที�กําหนดให้เจ้า

พนกังานท้องถิ�นดําเนินการ

ตรวจสอบข้อมลู 

1 วนั เทศบาลตําบล

ยางฮอมอําเภอ

ขนุตาลจงัหวดั

เชียงราย 

กองช่าง โทรศพัท์  

053-606223  

 ตอ่ 16 

2) การพิจารณา เจ้าพนกังานท้องถิ�น

ดําเนินการตรวจสอบและ

พิจารณา (กรณีถกูต้อง) 
 

5 วนั เทศบาลตําบล

ยางฮอมอําเภอ

ขนุตาลจงัหวดั

เชียงราย 

กองช่าง โทรศพัท์  

053-606223  

 ตอ่ 16 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจ้าพนกังานท้องถิ�นออกใบ

รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมา

รับใบรับแจ้ง 
 

1 วนั เทศบาลตําบล

ยางฮอมอําเภอ

ขนุตาล เชียงราย 

กองช่าง โทรศพัท์  

053-606223  

 ตอ่ 16  

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วนั 



14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขั �นตอนและระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว 3 วนั 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แผนผงับริเวณที�

ประสงค์จะ

ดําเนินการขดุดิน 

- 1 0 ชดุ - 

2) 

แผนผงัแสดงเขต

ที�ดินและที�ดิน

บริเวณข้างเคียง 

- 1 0 ชดุ - 

3) 
แบบแปลนรายการ

ประกอบแบบแปลน 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

โฉนดที�ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาดเท่า

ต้นฉบบัทกุหน้า

พร้อมเจ้าของที�ดนิ    

ลงนามรับรองสําเนา

ทกุหน้า 

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ขออนญุาต

ไมใ่ช่เจ้าของที�ดนิ

ต้องมีหนงัสือ

ยินยอมของ

เจ้าของที�ดนิให้

ก่อสร้างอาคารใน

ที�ดิน) 

5) หนงัสือมอบอํานาจ - 1 0 ชดุ - 



ที� 
รายการเอกสารยื�น

เพิ�มเตมิ 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กรณีให้บคุคลอื�นยื�น

แจ้งการขดุดนิ 

6) หนงัสือยินยอมของ

เจ้าของที�ดนิกรณี

ที�ดินบคุคลอื�น 

- 1 0 ชดุ - 

7) รายการคํานวณ 

(วิศวกรผู้ออกแบบ

และคํานวณการขดุ

ดินที�มีความลกึจาก

ระดบัพื �นดนิเกิน๓

เมตรหรือพื �นที�ปาก

บ่อดินเกิน 10,000 

ตารางเมตรต้องเป็น

ผู้ได้รับใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

สาขาวิศวกรรมโยธา

ไมต่ํ�ากวา่ระดบั

สามญัวิศวกรกรณี

การขดุดินที�มคีวาม

ลกึเกินสงู 20 เมตร

วิศวกรผู้ออกแบบ

และคํานวณต้องเป็น

ผู้ได้รับใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

สาขาวิศวกรรมโยธา

ระดบัวฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ - 

8) รายละเอียดการ - 1 0 ชดุ (กรณีการขดุดิน



ที� 
รายการเอกสารยื�น

เพิ�มเตมิ 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ติดตั �งอปุกรณ์

สําหรับวดัการ

เคลื�อนตวัของดิน 

ลกึเกิน 20 เมตร) 

9) ชื�อผู้ควบคมุงาน 

(กรณีการขดุดินลกึ

เกิน 3 เมตรหรือมี

พื �นที�ปากบ่อดินเกิน 

10,000 ตารางเมตร

หรือมีความลกึหรือมี

พื �นที�ตามที�เจ้า

พนกังานท้องถิ�น

ประกาศกําหนดผู้

ควบคมุงานต้องเป็น

ผู้ได้รับใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

สาขาวิศวกรรม

โยธา) 

- 1 0 ชดุ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  กองช่าง เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย  57340         

โทรศพัท์  053-606223  ตอ่ 16 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
 


