
คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งขุดดิน 
หน่วยงานท่ีให้บริการ :   กองช่าง  เทศบาลต าบล กม.5 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้ 
         1.1การด าเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับได้แก่  
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังขึ้นซ่ึงรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
              7) ท้องที่ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นซ่ึงไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท าการ
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3เมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหม่ืนตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพ้ืนที่
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระท าที่ขัดหรือแย้ง
กับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่มีการแจ้ง
ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การ
แจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง
ภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 
ช่องทางการให้บริการ 
สถานท่ีให้บริการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล กม.5  หมู่ 7  ต าบล อ่าวน้อย อ าเภอ
เมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210  โทรศัพท์ 0-3260-
0945 โทรสาร 0-3260-0945 ต่อ 16 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
 
 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ      ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :7 วัน 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดินตามที่ก าหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 

1 วัน กองช่าง 
 
 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกต้อง) 

5 วัน กองช่าง 
 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับ
แจ้ง 

1 วัน กองช่าง 
 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน   ส าเนา  1   ฉบับ 
หมายเหตุ((กรณีบุคคลธรรมดา)) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล   ส าเนา   1   ฉบับ 
หมายเหตุ((กรณีนิติบุคคล)) 

- 

3) 
 

แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะด าเนินการขุดดิน   ฉบับจริง 1   ชุด - 

4) 
 

แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณข้างเคียง   ฉบับจริง  1  ชุด - 

5) 
 

แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน    ฉบับจริง  1  ชุด - 

6) 
 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของ
ท่ีดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า    ส าเนา   1  ชุด 
หมายเหตุ(กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ ดินต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน) 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอ่ืนย่ืนแจ้งการขุดดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินกรณีท่ีดินบุคคลอ่ืน 
ฉบับจริง  1 ชุด 

- 

9) 
 

รายการค านวณ (วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณการขุดดินท่ีมีความ
ลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน๓เมตรหรือพ้ืนท่ีปากบ่อดินเกิน 10,000 
ตารางเมตรต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกรกรณีการ
ขุดดินท่ีมีความลึกเกินสูง 20 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบและค านวณ
ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร)   ฉบับจริง  1  ชุด 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
10) 

 
รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับวัดการเคล่ือนตัวของดิน 
ฉบับจริง   1   ชุด 
หมายเหตุ(กรณีการขุดดินลึกเกิน 20 เมตร) 

- 

11) 
 

ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีปากบ่อ
ดินเกิน 10,000 ตารางเมตรหรือมีความลึกหรือมีพ้ืนท่ีตามท่ีเจ้า
พนักงานท้องถ่ินประกาศก าหนดผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา) 
ฉบับจริง  1  ชุด 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท 
 

ค่าธรรมเนียม 500 บาท 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเองต่อนายกเทศมนตรีต าบล กม.5 หรือศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบล กม.5    เลขที่  999  
หมู่ 7 ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77210 โทรศัพท์หมายเลข 0 -3260-0945  
หรือ จดหมายหรือหนังสือถึงนายกเทศมนตรีต าบล กม.5  หรือศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบล กม.5 เลขที่  
999  หมู่ 7 ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77210  
และ ช่องทางออนไลน์ ได้แก่เว็บไซต์เทศบาล ต าบล กม.5  www.kormorha.go.th 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช:้ 29/06/2558 

http://www.info.go.th/

