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คู่มอืส าหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:ส านกัการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การแจง้ขุดดิน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจง้  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วข้อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 7วนั 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลีย่ต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้างองิของคู่มอืประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจง้ขุดดิน 21/05/2558 13:55  
11. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานที่ให้บริการ ส านักการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส เลขท่ี 410 ถ.พิชิตบ ารุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 
โทร.0-7351-1048 ต่อ 401-402/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลกัเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข(ถ้าม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.การขุดดินท่ีตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีครบถว้นดงัน้ี 
         1.1การด าเนินการขุดดินนั้นจะตอ้งเป็นการด าเนินการในทอ้งท่ีท่ีพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดินใชบ้งัคบัไดแ้ก่ 
              1) เทศบาล 
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              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพทัยา 
              4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั้งข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการผงัเมือง 
              7) ทอ้งท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน (ใชก้บักรณีองคก์าร
บริหารส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงไม่อยูใ่นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 
         1.2การด าเนินการขุดดินเขา้ลกัษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดินคือประสงคจ์ะท าการขุด
ดินโดยมีความลึกจากระดบัพ้ืนดินเกิน 3เมตรหรือมีพ้ืนท่ีปากบ่อดินเกินหน่ึงหม่ืนตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพ้ืนท่ี
ตามท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งไม่เป็นการกระท าท่ีขดัหรือแยง้
กบัพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารับแจง้การขุดดิน 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7 วนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บแจง้ถา้การแจง้เป็นไปโดยไม่ถกูตอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันบัแต่วนัท่ีมีการ
แจง้ถา้ผูแ้จง้ไม่แกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันบัแต่วนัท่ีผูแ้จง้ไดรั้บแจง้ใหแ้กไ้ขใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ  านาจออกค าสัง่
ใหก้ารแจง้เป็นอนัส้ินผลกรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาท่ีก  าหนดใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบรับแจง้ใหแ้ก่
ผูแ้จง้ภายใน 3วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ท่ีถกูตอ้ง 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแ้จง้ยืน่เอกสารแจง้การขุด
ดินตามท่ีก  าหนดใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้มลู 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขุดดิน) 

2) 
การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกูตอ้ง) 

5 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 ด าเนินการขุดดิน) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบ
รับแจง้และแจง้ใหผู้แ้จง้มา
รับใบรับแจง้ 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขุดดิน) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีบุคคล
ธรรมดา)) 

2) 
หนงัสือรับรอง
นิติบุคคล 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีนิติบุคคล)) 

 
15.2) เอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แผนผงับริเวณท่ี
ประสงคจ์ะ
ด าเนินการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผงัแสดงเขต
ท่ีดินและท่ีดิน
บริเวณขา้งเคียง 

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าตน้ฉบบัทุก
หนา้พร้อม
เจา้ของท่ีดินลง
นามรับรอง
ส าเนาทุกหนา้ 

- 0 1 ชุด (กรณีผูข้ออนุญาต
ไม่ใช่เจา้ของท่ีดิน
ตอ้งมีหนงัสือ
ยนิยอมของ
เจา้ของท่ีดินให้
ก่อสร้างอาคารใน
ท่ีดิน) 

5) 

หนงัสือมอบ
อ านาจกรณีให้
บุคคลอ่ืนยืน่แจง้
การขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนงัสือยนิยอม
ของเจา้ของท่ีดิน
กรณีท่ีดินบุคคล
อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการค านวณ 
(วิศวกร
ผูอ้อกแบบและ
ค านวณการขุด
ดินท่ีมีความลึก
จากระดบัพ้ืนดิน
เกิน๓เมตรหรือ
พ้ืนท่ีปากบ่อดิน
เกิน 10,000 
ตารางเมตรตอ้ง
เป็นผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาต

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ต ่ากว่า
ระดบัสามญั
วิศวกรกรณีการ
ขุดดินท่ีมีความ
ลึกเกินสูง 20 
เมตรวิศวกร
ผูอ้อกแบบและ
ค านวณตอ้งเป็นผู ้
ไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดบัวุฒิ
วิศวกร) 

8) 

รายละเอียดการ
ติดตั้งอุปกรณ์
ส าหรับวดัการ
เคล่ือนตวัของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 20 เมตร) 

9) 

ช่ือผูค้วบคุมงาน 
(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 3 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีปาก
บ่อดินเกิน 
10,000 ตาราง
เมตรหรือมีความ
ลึกหรือมีพ้ืนท่ี
ตามท่ีเจา้

- 1 0 ชุด - 



6/7 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พนกังานทอ้งถ่ิน
ประกาศก าหนดผู้
ควบคุมงานตอ้ง
เป็นผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท 

ค่าธรรมเนียม500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียน ณ ส านกัการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส (ช่องทางท่ียืน่ค  าขอ) 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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- 
 

วนัที่พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จดัท าโดย ชยัธชักณัฐวิจิตร 
อนุมตัโิดย สินิทธ์ิบุญสิทธ์ิ 
เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 

 
 

 
 


