
 
 

คูมือสําหรับประชาชน:การแจงขุดดิน 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ: เทศบาลเมืองปรกฟา 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจงขุดดิน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองปรกฟา 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบรกิารในสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7 วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงขุดดิน  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการทีท่ําการเทศบาลเมืองปรกฟา กองชาง /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1.การขุดดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมอีงคประกอบที่ครบถวนดังน้ี 
         1.1 การดําเนินการขุดดินน้ันจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับไดแก 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นตามที่มกีฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึนซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              5) บรเิวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบงัคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมอืง 
              7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบงัคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการบรหิาร
สวนทองถ่ินซึง่ไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผงัเมืองรวม) 



 
 

         1.2 การดําเนินการขุดดินเขาลกัษณะตามมาตรา 17แหงพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทําการ
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตรหรอืมีพื้นทีป่ากบอดินเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่
ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินจะตองไมเปนการกระทําที่ขัดหรอืแยงกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543    
 
      2. การพิจารณารับแจงการขุดดิน 
  เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบทีเ่จาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพื่อเปนหลกัฐานการแจงภายใน 7 วันนับ
แตวันที่ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7 วันนับแตวันที่มีการ
แจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7 วันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งให
การแจงเปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผูแจง
ภายใน 3วันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแจงย่ืนเอกสารแจงการขุด
ดินตามที่กําหนดใหเจา
พนักงานทองถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบขอมลู 
 

1 วัน เทศบาลเมืองปรกฟา - 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกตอง) 
 

5 วัน เทศบาลเมืองปรกฟา - 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถ่ินออกใบ
รับแจงและแจงใหผูแจงมา
รับใบรับแจง 
 

1 วัน เทศบาลเมืองปรกฟา - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
 
 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
 
 
 



 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีบุคคล
ธรรมดา)) 

2) 
หนังสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีนิติบุคคล)) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
แผนผังบรเิวณที่
ประสงคจะ
ดําเนินการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขต
ที่ดินและที่ดิน
บริเวณขางเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบบัทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนา 

- 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต
ไมใชเจาของที่ดิน
ตองมีหนังสอื
ยินยอมของ
เจาของที่ดินให
กอสรางอาคารใน
ที่ดิน) 

5) 

หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให
บุคคลอื่นย่ืนแจง
การขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคล
อื่น 

- 1 0 ชุด - 

7) 
รายการคํานวณ 
(วิศวกร

- 1 0 ชุด - 



 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผูออกแบบและ
คํานวณการขุดดิน
ที่มีความลึกจาก
ระดับพื้นดินเกิน๓
เมตรหรอืพื้นที่
ปากบอดินเกิน 
10,000 ตาราง
เมตรตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไมตํ่ากวา
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีการ
ขุดดินที่มีความลึก
เกินสงู 20 เมตร
วิศวกรผูออกแบบ
และคํานวณตอง
เปนผูไดรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร) 

8) 

รายละเอียดการ
ติดต้ังอุปกรณ
สําหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดินลึก
เกิน 20 เมตร) 

9) 

ช่ือผูควบคุมงาน 
(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 3 เมตร
หรือมีพื้นทีป่าก
บอดินเกิน 
10,000 ตาราง

- 1 0 ชุด - 



 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เมตรหรอืมีความ
ลึกหรือมพีื้นที่
ตามที่เจา
พนักงานทองถ่ิน
ประกาศกําหนดผู
ควบคุมงานตอง
เปนผูไดรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท 

คาธรรมเนียม 500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ชองทางการรองเรยีน 
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลเมืองปรกฟา กองชาง 
หมายเหตุ: 
1. ทางอินเทอรเน็ต (www.prokfacity.go.th ) 
2. ทางโทรศัพท 038-166241-2 
3. ทางไปรษณีย ม.1 ต.เกาะจันทร อ.เกาะจันทร จ.ชลบรุี 20240 
4. รองเรียนดวยตนเอง 
5. ตูรับฟงความคิดเห็น ต้ังอยู ณ เทศบาลเมอืงปรกฟา 
2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอื่นๆรองเรียนตอผูวาราชการจงัหวัด 
หมายเหตุ : (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 

- 
 



 
 

วันท่ีพิมพ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย  
อนุมัติโดย  
เผยแพรโดย  

 
 
 

 


