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คู่มอืสําหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ:สาํนกัการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส 

 

1. ชือกระบวนงาน:การแจง้ขุดดิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิน (กระบวนงานบริการที

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจง้  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกยีวข้อง: 

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

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทีให้บริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 7วนั 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มอืประชาชน [สาํเนาคู่มือประชาชน] การแจง้ขุดดิน 21/05/2558 13:55  

11. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานทีให้บริการ สาํนักการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส เลขที 410 ถ.พิชิตบาํรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 

โทร.0-7351-1048 ต่อ 401-402/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุทีทางราชการกาํหนด) ตังแต่เวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 

12. หลกัเกณฑ์ วธิีการ เงือนไข(ถ้าม)ี ในการยนืคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1.การขุดดินทีตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถินจะตอ้งมีองคป์ระกอบทีครบถว้นดงันี 

         1.1การดาํเนินการขุดดินนนัจะตอ้งเป็นการดาํเนินการในทอ้งทีทีพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดินใชบ้งัคบัไดแ้ก่ 

              1) เทศบาล 
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              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพทัยา 

              4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินอืนตามทีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตงัขึนซึงรัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจา

นุเบกษา 

              5) บริเวณทีมีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 

              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการผงัเมือง 

              7) ทอ้งทีซึงรัฐมนตรีประกาศกาํหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน (ใชก้บักรณีองคก์าร

บริหารส่วนทอ้งถินซึงไม่อยูใ่นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 

         1.2การดาํเนินการขุดดินเขา้ลกัษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดินคือประสงคจ์ะทาํการขุด

ดินโดยมีความลึกจากระดบัพืนดินเกิน 3เมตรหรือมีพืนทีปากบ่อดินเกินหนึงหมืนตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพืนที

ตามทีเจา้พนกังานทอ้งถินประกาศกาํหนดโดยการประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถินจะตอ้งไม่เป็นการกระทาํทีขดัหรือแยง้

กบัพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543    

     2. การพิจารณารับแจง้การขุดดิน 

เจา้พนกังานทอ้งถินตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีเจา้พนกังานทอ้งถินกาํหนดเพือเป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7 วนันบัแต่

วนัทีไดรั้บแจง้ถา้การแจง้เป็นไปโดยไม่ถกูตอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถินแจง้ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันบัแต่วนัทีมีการ

แจง้ถา้ผูแ้จง้ไม่แกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันบัแต่วนัทีผูแ้จง้ไดรั้บแจง้ใหแ้กไ้ขใหเ้จา้พนกังานทอ้งถินมีอาํนาจออกคาํสงั

ใหก้ารแจง้เป็นอนัสินผลกรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาทีกาํหนดใหเ้จา้พนกังานทอ้งถินออกใบรับแจง้ใหแ้ก่

ผูแ้จง้ภายใน 3วนันบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้ทีถกูตอ้ง 

 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที ประเภทขนัตอน 
รายละเอยีดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแ้จง้ยนืเอกสารแจง้การขุด

ดินตามทีกาํหนดใหเ้จา้

พนกังานทอ้งถินดาํเนินการ

ตรวจสอบขอ้มลู 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินใน

พืนทีทีจะ

ดาํเนินการขุดดิน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิน

ดาํเนินการตรวจสอบและ

พิจารณา (กรณีถกูตอ้ง) 

5 วนั - (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินใน

พืนทีทีจะ
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ที ประเภทขนัตอน 
รายละเอยีดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 ดาํเนินการขุดดิน) 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจา้พนกังานทอ้งถินออกใบ

รับแจง้และแจง้ใหผู้แ้จง้มา

รับใบรับแจง้ 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินใน

พืนทีทีจะ

ดาํเนินการขุดดิน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผา่นการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยนืคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยนืยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีบุคคล

ธรรมดา)) 

2) 
หนงัสือรับรอง

นิติบุคคล 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีนิติบุคคล)) 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สําหรับยนืเพมิเตมิ 

ที 
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แผนผงับริเวณที

ประสงคจ์ะ

ดาํเนินการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 

แผนผงัแสดงเขต

ทีดินและทีดิน

บริเวณขา้งเคียง 

- 1 0 ชุด - 
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ที 
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) 

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดทีดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าตน้ฉบบัทุก

หนา้พร้อม

เจา้ของทีดินลง

นามรับรอง

สาํเนาทุกหนา้ 

- 0 1 ชุด (กรณีผูข้ออนุญาต

ไม่ใช่เจา้ของทีดิน

ตอ้งมีหนงัสือ

ยนิยอมของ

เจา้ของทีดินให้

ก่อสร้างอาคารใน

ทีดิน) 

5) 

หนงัสือมอบ

อาํนาจกรณีให้

บุคคลอืนยนืแจง้

การขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนงัสือยนิยอม

ของเจา้ของทีดิน

กรณีทีดินบุคคล

อืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการคาํนวณ 

(วิศวกร

ผูอ้อกแบบและ

คาํนวณการขุด

ดินทีมีความลึก

จากระดบัพืนดิน

เกิน๓เมตรหรือ

พืนทีปากบ่อดิน

เกิน 10,000 

ตารางเมตรตอ้ง

เป็นผูไ้ดรั้บ

ใบอนุญาต

- 1 0 ชุด - 
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ที 
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาไม่ตาํกว่า

ระดบัสามญั

วิศวกรกรณีการ

ขุดดินทีมีความ

ลึกเกินสูง 20 

เมตรวิศวกร

ผูอ้อกแบบและ

คาํนวณตอ้งเป็นผู ้

ไดรั้บใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาระดบัวุฒิ

วิศวกร) 

8) 

รายละเอียดการ

ติดตงัอุปกรณ์

สาํหรับวดัการ

เคลือนตวัของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดิน

ลึกเกิน 20 เมตร) 

9) 

ชือผูค้วบคุมงาน 

(กรณีการขุดดิน

ลึกเกิน 3 เมตร

หรือมีพืนทีปาก

บ่อดินเกิน 

10,000 ตาราง

เมตรหรือมีความ

ลึกหรือมีพืนที

ตามทีเจา้

- 1 0 ชุด - 
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ที 
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พนกังานทอ้งถิน

ประกาศกาํหนดผู้

ควบคุมงานตอ้ง

เป็นผูไ้ดรั้บ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธา) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท 

ค่าธรรมเนียม500 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียน ณ สาํนกัการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส (ช่องทางทียนืคาํขอ) โทร.0-7351-1048 

ต่อ 401-402 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนราธิวาส  

หมายเหตุ โทร. 0-7351-1048 ต่อ 0 หรือ โทร. 0-7351-6175 

3) ช่องทางการร้องเรียนเวบ็ไซต ์ : www.naracity.go.th 

หมายเหตุ- 

 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 
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- 

 

วนัทีพมิพ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 

จดัทําโดย ชยัธชักณัฐวิจิตร 

อนุมตัโิดย สินิทธิบุญสิทธิ 

เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 

 

 

 
 


