
 
คูมือสําหรับประชาชน :  การแจงขุดดิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  : เทศบาลตําบลเมืองจันทร 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 
1.  ช่ือกระบวนงาน : การแจงขุดดิน 
2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลเมืองจันทร 
3.  ประเภทของงานบริการ :   กระบวนงานบริการท่ีใหบรกิารในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน  (กระบวนงาน  
     บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4.  หมวดหมูของงานบริการ  :  รับแจง 
5.  กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต  หรือท่ีเกี่ยวของ  : 
 1)  พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
6.  ระดับผลกระทบ :  บริการท่ัวไป 
7.  พ้ืนท่ีใหบริการ  :  ทองถ่ิน 
8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา     พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
    ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย/ขอกําหนดฯ   0  นาที 
9.  ขอมูลสถิติ 
     จํานวนเฉลี่ยตอเดือน   0 
     จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0 
     จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  0   
10.  ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน   การแจงถมดิน 
11.  ชองทางการใหบริการ 
      สถานท่ีใหบริการเทศบาลตําบลเมืองจันทร  โทรศัพท  0-4596-9847 
      เว็ปไซต : www.muangchan.go.th  เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร  (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการ 
      กําหนด)  ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30 น.  (มีพักเท่ียง) 
      ระยะเวลาเปดใหบริการ  เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร  (ยกเวนวันหยุดทางราชการกําหนด)  ตั้งแตเวลา 
      08.30 – 16.30  น. 
12.  หลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  (ถามี)  ในการย่ืนคําขอ  และในการพิจารณาอนุญาต 
      1.  การถมดินท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบท่ีครบถวน  ดังนี้ 
          1.1  การถมดินท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบท่ีครบถวน  ดังนี้ 
          1)  เทศบาล 
       2)  กรุงเทพมหานคร 
       3)  เมืองพัทยา 
       4)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึน  ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 
       5)  บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
       6)  เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
       7)  ทองท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณี
องคการบริหารสวนทองถ่ินซ่ึงไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 
 
 

http://www.muangchan.go.th/


 
    1.2  การดําเนินการขุดดินเขาลักษรตามมาตรา  17  แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  คือ  
ประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน  3  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีปากบอดินเกินหนึ่งหม่ืนตาราง
เมตรหรือมีความลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจาพนักงานทองถ่ิน
จะตองไมเปนการกระทําท่ีขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
    2.  การพิจารณารับแจงการขุดดิน 
         เจาพนักงานทองถ่ินตองออกไปรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด  เพ่ือเปนหลักฐานการแจง
ภายใน 7 วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจง  ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตอง
ภายใน  7  วัน  นับแตวันท่ีมีการแจง  ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน  7  วัน  นับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจงใหแกไข  
ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผล  กรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ี
กําหนด  ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน  3  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงท่ีถูกตอง 
 
13.  ข้ันตอน  ระยะเวลา  และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน/ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร ผูแจงยื่นเอกสารแจงการขุด
ดิน ตามท่ีกําหนดใหเจา
พนักงานทองถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูล 

1 วัน เทศบาลตําบล 
เมืองจันทร 

องคกร
ปกครอง
สวนทองถ่ิน
ในพ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการ
ขุดดิน 

2 การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกตอง) 

5 วัน เทศบาลตําบล 
เมืองจันทร 

องคกร
ปกครอง
สวนทองถ่ิน
ในพ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการ
ขุดดิน 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ เจาพนักงานทองถ่ินออกไป
รับแจง และแจงใหผูแจงมา
รับใบรับแจง 

1  วัน เทศบาลตําบล 
เมืองจันทร 

องคกร
ปกครอง
สวนทองถ่ิน
ในพ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการ
ขุดดิน 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  7 วัน 
 
14.  งานบริการนี้ผานการดาํเนินการลดข้ันตอน  และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
       ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
 
 



 
 
15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
      15.1)  เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
ท่ี รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจํา 
ตัวประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ กรณีบุคคลธรรมดา 

2 หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

กรมการปกครอง 0 1 ชุด กรณีนิติบุคคล 

 
      15.2)  เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
ท่ี รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 แผนผังบริเวณท่ี
ประสงคจะดําเนินการ
ขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2 แผนผังแสดงเขตท่ีดิน
และท่ีดินบริเวณ
ขางเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3 แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4 โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ 
ส.ค.1 ขนาดเทา
ตนฉบับทุกหนาพรอม
เจาของท่ีดินลงนาม
รับรองสําเนาทุกหนา 

- 0 1 ชุด - 

5 หนังสือมอบอํานาจ
กรณีใหบุคคลอ่ืนยื่น
แจงการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6 หนังสือยนิยอมของ
เจาของท่ีดินกรณีท่ีดิน
บุคคลอ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

 
 
 
 
 
 



 
ท่ี รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการคํานวณ 
(วิศวกรผูออกแบบและ
คํานวณการขุดดินท่ีมี
ความลึกจากระดับ
พ้ืนดินเกิน 3 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีปากบอดิน
เกิน 10,000 ตาราง
เมตร  ตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรม
โยธาไมต่ํากวาระดับ
สามัญวิศวกร กรณีการ
ขุดดินท่ีมีความบึกเกิน
สูง 20 เมตร วิศวกร
ผูออกแบบและ
คํานวณตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาระดับ
วุฒิวิศวกร) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุด  
 
 
 
 

8 รายละเอียดการติดตั้ง
อุปกรณสําหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน 

- 
 

1 0 ชุด  

9 ชื่อผูควบคุมงาน (กรณี
การขุดดินลึกเกิน 3 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีปาก
บอน้ําเกิน 10,000  
ตารางเมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ตามท่ีเจาพนักงาน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดผูควบคุมงาน
ตองเปนผูไดรับ  
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศกรรม) 

- 1 0 ชุด  



 
16.  คาธรรมเนียม 
      1)  คาธรรมเนียมตอฉบับ  ฉบับละ  500  บาท 
 คาธรรมเนียม   500  บาท   
 
17.  ชองทางการรองเรียน 
      1)  ชองทางการรองเรียน  เทศบาลตําบลเมืองจันทร  เลขท่ี  70  หมู  6  ตําบลเมืองจันทร  อําเภอ 
           เมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ  หรือโทรศัพท  0-4596-9847  หรือทางอินเตอรเน็ต  
               www.muangchan.go.th    
      2)  ชองทางการรองทุกข  ศูนยดํารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  และศูนยดํารงธรรมอําเภอเมืองจันทร 
 
18.  ตัวอยางแบบฟอรม  ตัวอยาง  และคูมือการกรอก 
      1)  คูมือการกรอกเอกสาร 
 
19.  หมายเหตุ 
 

วันท่ีพิมพ ๓/๑๐/256๑ 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็ปไซตแลว 
จัดทําโดย งานธุรการ  สํานักปลัด 
อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
เผยแพรโดย งานธุรการ  สํานักปลัด 
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