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คู่มือส าหรับประชาชน:  การแจ้งขุดดิน 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:  เทศบาลเมืองแพรกษา ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:  การแจง้ขดุดิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:  เทศบาลเมืองแพรกษา ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดั

สมุทรปราการ 

3. ประเภทของงานบริการ:  กระบวนงานบริการท่ีใชบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหน่วยเดียว) 

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

5. กฎหมายทีใ่ช้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กีย่วข้อง:  

 1) พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ.2543 

6. ระดับผลกระทบ:  บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม 

7. พืน้ทีใ่ห้บริการ:  ทอ้งถ่ิน 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา  พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ.2543 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย/ข้อก าหนด ฯลฯ          7  วนั 

9. ข้อมูลสถิติ 

จ านวนเฉลีย่ต่อเดือน     0 

จ านวนค าขอทีม่ากทีสุ่ด     0 

จ านวนค าขอทีน้่อยทีสุ่ด     0 

10.  ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน (ส าเนาคู่มือประชาชน)  การแจง้ขดุดิน 

11. ช่องทางการให้บริการ 

 1) สถานทีใ่ห้บริการ เทศบาลเมืองแพรกษา/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา  08:30 – 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ (ท่ีอยู ่545 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศพัท ์02-703-7901-2,  

โทรสาร 02-703-7901-2 ต่อ 108, อินเตอร์เน็ต www.preaksa-sao.go.th) 

 

 

http://www.preaksa-sao.go.th/
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12. หลกัเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1.การขดุดินท่ีตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีครบถว้นดงัน้ี 

 1.1 การด าเนินการขดุดินนั้นจะตอ้งเป็นการด าเนินการในทอ้งท่ีท่ีพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดินใชบ้งัคบั 

ไดแ้ก่ 

  1) เทศบาล 

  2) กรุงเทพมหานคร 

 3) เมืองพทัยา 

  4) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั้งข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศก าหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา 

  5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 

  6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง 

  7) ท้องท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณี

องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงไม่อยูใ่นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 

 1.2 การด าเนินการขดุดินเขา้ลกัษณะตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดินคือประสงคจ์ะท าการ

ขดุดินโดยมีความลึกจากระดบัพื้นดินเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นท่ีปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตรหรือมีความลึกหรือ

พื้นท่ีตามท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งไม่เป็นการขดัหรือ

แยง้กบัพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ.2543 

 2. การพิจารณารับแจง้การขดุดิน 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด เพื่อเป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7วนั

นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ ถา้การแจง้เป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 7วนันบั

แต่วนัท่ีมีการแจ้ง ถ้าผูแ้จ้งไม่แก้ไขให้ถูกตอ้งภายใน 7วนันับแต่วนัท่ีผูแ้จ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจา้พนักงาน

ทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจง้เป็นอนัส้ินผล กรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขให้ถูกตอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เจา้

พนกังานทอ้งถ่ินออกใบรับแจง้ใหแ้ก่ผูแ้จง้ภายใน 3วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ท่ีถูกตอ้ง 
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 13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรั่บผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร ผูแ้จง้ยืน่เอกสารแจง้การ
ขดุดินตามท่ีก าหนดให้
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบ
ขอ้มูล 
 

1  วนั เทศบาลเมือง
แพรกษา 

(องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขดุดิน) 
 

2 การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบ
และพิจารณา (กรณี
ถูกตอ้ง) 
 

5  วนั เทศบาลเมือง
แพรกษา 

องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขดุดิน) 

3 การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินออก
ใบรับแจง้และแจง้ใหผู้ ้
แจง้มารับใบรับแจง้ 
 

1  วนั เทศบาลเมือง
แพรกษา 

องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขดุดิน) 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม     7  วนั 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 

ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

 15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยนั

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสารส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 บตัรประจ าตวัประชาชน - 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

 
2 หนงัสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติ

บุคคล) 
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 15.2) เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพิม่เติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสารส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 แผนผงับริเวณท่ี
ประสงคจ์ะด าเนินการ
ขดุดิน 
 

- 1 0 ชุด - 

2 แผนผงัแสดงเขตท่ีดิน
และท่ีดินบริเวณ
ขา้งเคียง 
 

- 1 0 ชุด - 

3 แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน 
 

- 1 0 ชุด - 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

โฉนดท่ีดินน.ส.3หรือ
ส.ค.1ขนาดเท่าตน้ฉบบั
ทุกหนา้พร้อมเจา้ของ
ท่ีดินลงนามรับรอง
ส าเนาทุกหนา้ 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุด 
 
 
 
 
 
 

(กรณีผูข้อ
อนุญาตไม่ใช่
เจา้ของท่ีดิน
ตอ้งมีหนงัสือ
ยนิยอมของ
เจา้ของท่ีดิน
ใหก่้อสร้าง
อาคารใน
ท่ีดิน) 

 
5 หนงัสือมอบอ านาจกรณี

ใหบุ้คคลอ่ืนยืน่แจง้การ
ขดุดิน 
 

- 1 0 ชุด - 

6 หนงัสือยนิยอมของ
เจา้ของท่ีดิน กรณีท่ีดิน
บุคคลอ่ิน 
 

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพิม่เติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสารส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

7 รายการค านวณ (วศิวกร
ผูอ้อกแบบและค านวณ
การขดุดินท่ีมีความลึก
จากระดบัพื้นดินเกิน 3 
เมตร หรือพื้นท่ีปากบ่อ
ดินเกิน 10,000 ตาราง
เมตรตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพวศิวกรรม
ควบคุม สาขาวศิวกรรม
โยธาไม่ต ่ากวา่ระดบั
สามญัวศิวกรกรณีการ
ขดุดินท่ีมีลึกเกินสูง 20 
เมตร วศิวกรผูอ้อกแบบ
และค านวณตอ้งเป็นผู ้
ไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม สาขา
วศิวกรรมโยธาระดบัวุฒิ
วศิวกร) 
 

- 1 0 ชุด - 

8 รายละเอียดการติดตั้ง
อุปกรณ์ส าหรับวดัการ
เคล่ือนตวัของดิน 
 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุด
ดินลึกเกิน 20 
เมตร) 

9 ช่ือควบคุมงาน (กรณี
การขดุดินลึกเกิน 3 
เมตร หรือมีพื้นท่ีปาก
บ่อดินเกิน 10,000 
ตารางเมตรหรือมีความ
ลึกหรือมีพื้นท่ีตามท่ี 
 

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพิม่เติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสารส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ประกาศก าหนดผู ้
ควบคุมงานตอ้งเป็นผู ้
ไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุมสาขา
วศิวกรรมโยธา 
 

     

 

16. ค่าธรรมเนียม 

 1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการขดุดินและถมดิน 

 พ.ศ.2546 

ค่าธรรมเนียม 

ใหก้ าหนดค่าธรรมเนียม 

1.ใบรับแจง้การขดุดินและถมดิน  ฉบบัละ  500  บาท 

2.ค่าคดัส าเนาหรือถ่ายเอกสาร  ฉบบัละ  1  บาท  

หมายเหตุ    - 

17.ช่องทางการร้องเรียน 

 1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานครร้องเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 หมายเหตุ  

 1.1 ทางอินเทอร์เน็ต http://www.dpt.go.th 

 1.2 ทางโทรศพัท ์ถ.พระราม 9 : 02-201-8000, ถ.พระรามท่ี 6: 02-299-4000 

 1.3 ทางไปรษณีย ์224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 , 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 

แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 1.4 ศูนยด์ ารงธรรมกรมโยธาธิการและผงัเมือง โทร 02-299-4311-12 

 1.5)ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

 1.6 ตูรั้บฟังความคิดเห็น ตั้งอยู ่ณ ศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6 

 2) ช่องทางการร้องเรียน  จงัหวดัอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 

 หมายเหตุ ผา่นศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัทุกจงัหวดั 

http://www.dpt.go.th/
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 3) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลเมืองแพรกษา 

 หมายเหตุ  ท่ีอยู ่545 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

 

 โทรศพัท ์02-703-7901-2 โทรสาร 02-703-7901-2 ต่อ 108  

 อินเทอร์เน็ต www.preaksa-sao.go.th 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคู่มือการกรอก 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ    - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีพ่มิพ์ 29/6/2564 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จัดท าโดย กองช่าง เทศบาลเมืองแพรกษา 
อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษา 
เผยแพร่โดย เทศบาลเมืองแพรกษา 

http://www.preaksa-sao.go.th/

