
คูมือสําหรบัประชาชน : การแจงขุดดนิ 

หนวยงานที่ใหบรกิาร : องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.การขุดดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมอีงคประกอบที่ครบถวน ดังน้ี 

         1.1การดําเนินการขุดดินน้ันจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับ ไดแก 

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพัทยา 

              4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นตามที่มกีฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน ซึ่งรัฐมนตรปีระกาศกําหนดในราชกิจจา

นุเบกษา 

              5) บรเิวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบงัคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมอืง 

              7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบงัคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการบรหิาร

สวนทองถ่ินซึง่ไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผงัเมืองรวม) 

         1.2การดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา 17แหงพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทําการ

ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตร หรือมีพื้นที่ปากบอดินเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพืน้ที่

ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินจะตองไมเปนการกระทําที่ขัดหรอืแยง

กับพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543    

     2. การพิจารณารับแจงการขุดดิน 

 เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรบัแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7 วัน นับ

แตวันที่ไดรับแจง ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วัน นับแตวันที่มีการ

แจง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไข ใหเจาพนักงานทองถ่ินมอีํานาจออกคําสัง่ให

การแจงเปนอันสิ้นผล กรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผูแจง

ภายใน 3วันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง 

  

 

ชองทางการใหบริการ 



 

 สถานท่ีใหบริการ 

องคบรหิารสวนตําบลเมอืงไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรมัย 

โทรศัพท 044-666389 website www.muangphai.go.th/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 

วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแต

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 7 วัน 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูแจงย่ืนเอกสารแจงการขุดดิน ตามที่กําหนดใหเจาพนักงาน

ทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบขอมลู 

(หมายเหตุ: -)  

1 วัน องคการบรหิารสวน

ตําบลเมืองไผ อําเภอ

หนองกี่ จังหวัดบุรรีัมย 

 

2) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบและพจิารณา (กรณี

ถูกตอง) 

(หมายเหตุ: -)  

5 วัน องคการบรหิารสวน

ตําบลเมืองไผ อําเภอ

หนองกี่ จังหวัดบุรรีัมย 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจาพนักงานทองถ่ินออกใบรบัแจง และแจงใหผูแจงมารบัใบ

รับแจง 

(หมายเหตุ: -)  

1 วัน องคการบรหิารสวน

ตําบลเมืองไผ อําเภอ

หนองกี่ จังหวัดบุรรีัมย 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจําตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ ((กรณีบุคคลธรรมดา)) 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรมัย 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ ((กรณีนิติบุคคล)) 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

3) 

 

แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะดําเนินการขุดดิน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

4) 

 

แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขางเคียง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

5) 

 

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

6) 

 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอม

เจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา 

ฉบับจริง 0 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดินตองมีหนังสอืยินยอม

ของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน) 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

7) 

 

หนังสือมอบอํานาจกรณีใหบุคคลอ่ืนยื่นแจงการขุดดิน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุรีัมย 

8) 

 

หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินกรณีท่ีดินบุคคลอ่ืน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

หมายเหตุ - 

9) 

 

รายการคํานวณ (วิศวกรผูออกแบบและคํานวณ การขุดดินท่ีมี

ความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน ๓ เมตร หรือพ้ืนท่ีปากบอดินเกิน 

10,000 ตารางเมตร ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไมต่ํากวาระดับสามัญ

วิศวกร กรณีการขุดดินท่ีมีความลึกเกินสูง 20 เมตร วิศวกร

ผูออกแบบและคํานวณตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

10) 

 

รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณสําหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีการขุดดินลึกเกิน 20 เมตร) 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

11) 

 

ชื่อผูควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีปาก

บอดินเกิน 10,000 ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือมีพ้ืนท่ีตามท่ีเจา

พนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดผูควบคุมงานตองเปนผูไดรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) คาธรรมเนียมตอฉบับ ฉบับละ 500 บาท 

(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 500 บาท 

  

 

 



ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

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

2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 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 กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รอง เรียนดวยตนเอง 

6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ต้ังอยู ณ ศูนยบริการขอมลูขาวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6) 

))  

2) องคบรหิารสวนตําบลเมอืงไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรมัย โทรศัพท 044-666389 website 

www.muangphai.go.th 

(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 

ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 

 

 

 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ท ี



ชื่อกระบวนงาน: การแจงขุดดิน  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบรกิารในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ใน

หนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

  

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

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 7.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: การแจงขุดดิน อบต.เมืองไผ นายศิวนนท สําเนาคูมือประชาชน 04/08/2015 10:31 

 

 

เอกสารฉบบัน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมอืสําหรบัประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


