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คู่มือส ำหรับประชำชน :  กำรแจ้งขุดดิน 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ :  เทศบาลต าบลฉวาง        
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

 

1. ช่ือกระบวนงำน : การแจ้งขดุดนิ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน  :  เทศบาลต าบลฉวาง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูภิาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง :  

  1) พ.ร.บ. การขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ไป 
7. พืน้ท่ีให้บริกำร : ท้องถ่ิน 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิ พ.ศ.2543 
    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ   7  วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 

จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน   0
จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด  0
จ ำนวนค ำขอที่น้อยท่ีสุด  0 

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : การแจ้งขดุดนิ 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

     1.) สถำนที่ให้บริกำร ส านกังานเทศบาลต าบลฉวาง / ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08.30 – 16.30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ ( ส านกังานเทศบาลต าบลฉวาง ถนนภกัดิร์าษฎร์ หมูท่ี่ 1 ต าบลฉวาง อ าเภอฉวาง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 80150 ) 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. การถมดนิท่ีต้องแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วนดงันี ้
     1.1 การด าเนินการขดุดนินัน้จะต้องเป็นการด าเนินการในท้องท่ีท่ีพระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิใช้บงัคบั  
      ได้แก่ 

1) เทศบาล 
2) กรุงเทพมหานคร 
3) เมืองพทัยา 
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4) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตัง้ขึน้ซึง่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราช

กิจจานเุบกษา 
5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบักฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร 
6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง 
7) ท้องท่ีซึง่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิ (ใช้กบักรณีองค์การ

บริหารสว่นท้องถ่ินซึง่ไมอ่ยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไมอ่ยูใ่นเขตผงัเมืองรวม ) 
  1.2  การด าเนินการขดุดนิเข้าลกัษณะตามมาตรา 17 แหง่พระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิคือประสงค์จะท า

การขดุดนิโดยมีความลกึจากระดบัพืน้ดนิเกิน 3 เมตร หรือมีพืน้ท่ีปากบอ่ดนิเกินหนึง่หม่ืนตารางเมตรหรือมีความลกึหรือ
พืน้ท่ีตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะต้องไมเ่ป็นการกระท าท่ีขดัหรือ
แย้งกบัพระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิ พ.ศ.2543 

2.การพิจารณารับแจ้งการขดุดนิ 
 เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจ้งภายใน 7 
วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไมถ่กูต้องให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7 วนันบัแต่
วนัท่ีมีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไมแ่ก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจ
ออกค าสัง่การแจ้งเป็นอนัสิน้ผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาท่ีก าหนดให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินออกใบรับแจ้ง
ให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งท่ีถกูต้อง 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
ที่ ประเภทขัน้ตอน รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้แจ้งย่ืนเอกสารแจ้งการ
ขดุดินตามท่ีก าหนดให้เจ้า
พนกังานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมลู 

1 วนั เทศบาลต าบล
ฉวาง อ าเภอฉวาง 
จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขดุดนิ) 

2) การพิจารณา เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกูต้อง) 

5 วนั เทศบาลต าบล
ฉวาง อ าเภอฉวาง 
จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขดุดนิ) 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินออก
ใบรับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้ง
มารับใบรับแจ้ง 

1 วนั เทศบาลต าบล
ฉวาง อ าเภอฉวาง 
จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขดุดนิ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 วัน 
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14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว 
 ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
ที่ รำยกำรเอกสำร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำรฉบับ

จริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรองนิตบิคุคล - 0 1 ฉบบั (กรณีนิติ
บคุคล) 

 
 15.2) เอกสำรอ่ืนๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 
ที่ รำยกำรเอกสำร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำรฉบับ

จริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) แผนผงับริเวณท่ี
ประสงค์จะด าเนินการ
ขดุดิน 

- 1 0 ชดุ - 

2) แผนผงัแสดงเขตท่ีดนิ
และท่ีดนิบริเวณ
ข้างเคียง 

- 1 0 ชดุ - 

3) แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน 

- 1 0 ชดุ - 

4) โฉนดท่ีดนิ น.ส.3 หรือ 
ส.ค.1ขนาดเทา่ต้นฉบบั
ทกุหน้าพร้อมเจ้าของ
ท่ีดนิลงนามรับรอง
ส าเนาทกุหน้า 

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ขอ
อนญุาตไมใ่ช่
เจ้าของท่ีดิน
ต้องมีหนงัสือ
ยินยอมของ
เจ้าของท่ีดินให้
ก่อสร้างอาคาร
ในท่ีดนิ) 

5) หนงัสือมอบอ านาจ
กรณีให้บคุคลอ่ืนย่ืน
แจ้งการขดุดนิ 

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำรฉบับ

จริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

6) หนงัสือยินยอมของ
เจ้าของท่ีดินกรณีท่ีดนิ
บคุคลอ่ืน 

- 1 0 ชดุ - 

7) รายการค านวณ(วิศวกร
ผู้ออกแบบและค านวณ
การขดุดนิท่ีมีความลึก
จากระดบัพืน้ดนิเกิน 3 
เมตร หรือพืน้ท่ีปากบอ่
ดนิเกน 10,000 ตาราง
เมตรต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนญุาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุสาขาวิศวกรรม
โยธาไมต่ ่ากวา่ระดบั
สามญัวิศวกรกรณีการ
ขดุดินท่ีมีความลกึเกิน
สงู 20 เมตรวิศวกร
ผู้ออกแบบและค านวณ
ต้องเป็นผู้ได้รับอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุสาขา
วิศวกรรมโยธาระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ - 
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16. ค่ำธรรมเนียม 

 1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บำท 

     คา่ธรรมเนียม  500  บาท 

     หมายเหต ุ  - 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน   

 1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลฉวำง 

 หมำยเหตุ ( ส านกังานเทศบาลต าบลฉวาง ถนนภกัดิ์ราษฎร์ ต าบลฉวาง อ าเภอฉวาง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 80150 / โทรศพัท์ 075-480289 / โทรสาร 075-481151 หรือ เว็บไซต์
http://www.chawangcity.go.th/index.php ) 

 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 หมำยเหตุ (ผ่านศนูย์ด ารงธรรมประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช) 

ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำรฉบับ

จริง 

จ ำนวน
เอกสำรส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

8) รายละเอียดการติดตัง้
อปุกรณ์ส าหรับวดัการ
เคล่ือนตวัของดนิ 

- 1 0 ชดุ (กรณีการขดุ
ดนิลกึเกิน 20 
เมตร) 

9) ช่ือผู้ควบคมุงาน (กรณีการ
ขดุดินลกึเกิน 3 เมตร หรือ
มีพืน้ท่ีปากบอ่เกิน 10,000 
ตารางเมตรหรือมีความลึก
หรือมีพืน้ท่ีตามท่ีเจ้า
พนกังานท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดผู้ควบคมุงานต้อง
เป็นผู้ได้รับใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุสาขาวิศวกรรม
โยธา) 

- 1 0 ชดุ - 
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 3) ช่องทำงกำรร้องเรียน นำยอ ำเภอฉวำง 

 หมำยเหตุ (ผ่านศนูย์ด ารงธรรมประจ าอ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ตู้ รับฟังควำมคิดเหน็ 

 หมำยเหตุ (ตัง้อยู่ ณ หน้าท่ีท าการส านกังานเทศบาลต าบลฉวาง ) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 ไมมี่แบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูมื่อการกรอก 

19. หมำยเหตุ 

 -  

 

 
 

วันท่ีพมิพ์ 20/08/2558 

สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดท ำโดย เทศบาลต าบลฉวาง 

อนุมัตโิดย เทศบาลต าบลฉวาง 

เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลฉวาง 


