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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอโุมงค์อําเภอเมืองลําพนูจงัหวดัลําพนู
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชือกระบวนงาน:การแจ้งขดุดนิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลอโุมงค์อําเภอเมืองลําพนูจงัหวดัลําพนู
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิน (กระบวนงานบริการที

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:

1) พ.ร.บ. การขดุดินและถมดินพ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิพ.ศ. 2543

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 7วนั
9. ข้อมูลสถติิ

จาํนวนเฉลียต่อเดือน0
จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0
จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 08/08/2015 13:33การแจ้งขดุดนิ
11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานทีให้บริการเทศบาลตําบลอโุมงค์ 234 หมู่ที 5 ต.อโุมงค์อ.เมืองจ.ลําพนู/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต
1.การขดุดนิทีต้องแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถินจะต้องมีองค์ประกอบทีครบถ้วนดงันี

1.1การดําเนินการขดุดนินั นจะต้องเป็นการดําเนินการในท้องทีทีพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิใช้บงัคบั
ได้แก่
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1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพทัยา
4) องค์กรปกครองสว่นท้องถินอืนตามทีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั งขึ นซึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา

นเุบกษา
5) บริเวณทีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร
6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
7) ท้องทีซึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิ (ใช้กบักรณีองค์การ

บริหารสว่นท้องถินซึงไมอ่ยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไมอ่ยูใ่นเขตผงัเมืองรวม)
1.2 การดําเนินการขดุดนิเข้าลกัษณะตามมาตรา 17แหง่พระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิคือประสงค์จะทํา

การขดุดนิโดยมีความลกึจากระดบัพื นดนิเกิน3เมตรหรือมีพื นทีปากบอ่ดนิเกินหนึงหมืนตารางเมตรหรือมีความลกึหรือ
พื นทีตามทีเจ้าพนกังานท้องถินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจ้าพนกังานท้องถินจะต้องไมเ่ป็นการกระทําทีขดั
หรือแย้งกบัพระราชบญัญตัิการขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543

2. การพิจารณารับแจ้งการขดุดนิ
เจ้าพนกังานท้องถินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบทีเจ้าพนกังานท้องถินกําหนดเพือเป็นหลกัฐานการแจ้งภายใน 7 วนันบั
แตว่นัทีได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไมถ่กูต้องให้เจ้าพนกังานท้องถินแจ้งให้แก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนันบัแตว่นัทีมี
การแจ้งถ้าผู้แจ้งไมแ่ก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนันบัแตว่นัทีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนกังานท้องถินมีอํานาจออก
คําสังให้การแจ้งเป็นอนัสิ นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาทีกําหนดให้เจ้าพนกังานท้องถินออกใบรับแจ้ง
ให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วนันบัแตว่นัทีได้รับแจ้งทีถกูต้อง
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ

ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผู้แจ้งยืนเอกสารแจ้งการขดุ
ดนิตามทีกําหนดให้เจ้า
พนกังานท้องถินดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมลู

1 วนั กองควบคมุการ
ก่อสร้าง

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถินใน
พื นทีดําเนินการ
ขดุ)

2)
การพิจารณา เจ้าพนกังานท้องถิน

ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกูต้อง)

5 วนั กองควบคมุการ
ก่อสร้าง

(องค์กรปกครองสว่น
ท้องถินในพื นทีทีจะ
ดําเนินการขดุดิน)
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ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนกังานท้องถินออกใบ
รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมา
รับใบรับแจ้ง

1 วนั กองควบคมุการ
ก่อสร้าง

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถินใน
พื นทีทีจะ
ดําเนินการขดุดนิ)

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 7 วนั

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บตัรประจําตวั
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั ((กรณีบคุคล
ธรรมดา))

2) หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล

- 0 1 ฉบบั ((กรณีนิตบิคุคล))

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ

ที รายการเอกสารยืน
เพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)
แผนผงับริเวณที
ประสงค์จะดําเนินการ
ขดุดิน

- 1 0 ชดุ -

2)
แผนผงัแสดงเขตทีดนิ
และทีดนิบริเวณ
ข้างเคียง

- 1 0 ชดุ -
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ที รายการเอกสารยืน
เพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

3)
แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน

- 1 0 ชดุ -

4)

โฉนดทีดนิน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบบัทกุหน้าพร้อม
เจ้าของทีดินลงนาม
รับรองสําเนาทกุหน้า

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ขออนญุาต
ไมใ่ชเ่จ้าของทีดนิ
ต้องมีหนงัสือ
ยินยอมของ
เจ้าของทีดินให้
ก่อสร้างอาคารใน
ทีดนิ)

5)
หนงัสือมอบอํานาจ
กรณีให้บคุคลอืนยืน
แจ้งการขดุดนิ

- 1 0 ชดุ -

6)
หนงัสือยินยอมของ
เจ้าของทีดินกรณีทีดนิ
บคุคลอืน

- 1 0 ชดุ -

7)

รายการคํานวณ
(วิศวกรผู้ออกแบบ
และคํานวณการขดุ
ดนิทีมีความลกึจาก
ระดบัพื นดนิเกิน๓
เมตรหรือพื นทีปากบอ่
ดนิเกิน 10,000 ตาราง
เมตรต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนญุาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุสาขา
วิศวกรรมโยธาไม่ตํา
กวา่ระดบัสามญั

- 1 0 ชดุ -
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ที รายการเอกสารยืน
เพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

วิศวกรกรณีการขดุดนิ
ทีมีความลกึเกินสงู 20
เมตรวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คํานวณต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
สาขาวิศวกรรมโยธา
ระดบัวฒุิวิศวกร)

8)
รายละเอียดการติดตั ง
อปุกรณ์สําหรับวดัการ
เคลือนตวัของดนิ

- 1 0 ชดุ (กรณีการขดุดนิ
ลกึเกิน 20 เมตร)

9)

ชือผู้ควบคมุงาน
(กรณีการขดุดนิลกึ
เกิน 3 เมตรหรือมี
พื นทีปากบอ่ดนิเกิน
10,000 ตารางเมตร
หรือมีความลกึหรือมี
พื นทีตามทีเจ้า
พนกังานท้องถิน
ประกาศกําหนดผู้
ควบคมุงานต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
สาขาวิศวกรรมโยธา)

- 1 0 ชดุ -
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16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท

ค่าธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลตําบลอโุมงค์ 234 หมูที่ 5 ตําบลอโุมงค์อําเภอเมืองจงัหวดัลําพนู
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.umongcity.go.th)
2. ทางโทรศพัท์ (053-983222 ต่อ 107)
3. ทางไปรษณีย์ (234 หมู่ที 5 ต.อโุมงค์อ.เมืองจ.ลําพนู 51150
4. ร้องเรียนดว้ยตนเอง
5. ตูร้ับฟังความคิดเห็น (ตังอยู่ณสํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์))

2) ช่องทางการร้องเรียนจงัหวดัอืนๆร้องเรียนตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดั
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจงัหวดัทกุจงัหวดั)

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ
-

วันทีพมิพ์ 21/08/2558
สถานะ รออนมุตัขิั นที1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer)
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลอโุมงค์อําเภอเมือง

ลําพนูจงัหวดัลําพนูสถ.มท.
อนุมัตโิดย -
เผยแพร่โดย -


