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คู่มือสาํหร ับประชาชน : การแจ้งข ุดดนิ 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน : การแจง้ขดุดนิ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงานบร ิการ : กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบริการที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ : รบัแจง้  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง : 

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

6. ระดับผลกระทบ : บรกิารทั
วไป  
7. พื3นท ี�ให ้บร ิการ : ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิ พ.ศ.2543  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  7 วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน  0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน  การแจง้ขดุดิน เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการ เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  

โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที,ทางราชการกําหนด) ตั-งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.การขดุดนิที
ตอ้งแจง้ตอ่เจา้พนกังานทอ้งถิ
น  จะตอ้งมีองคป์ระกอบที
ครบถว้นดงันี > 
         1.1 การดาํเนินการขดุดนินั>นจะตอ้งเป็นการดาํเนินการในทอ้งที
ที
พระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิใชบ้งัคบั
ไดแ้ก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพทัยา 
              4) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นอื
นตามที
มีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั>งขึ >นซึ
งรฐัมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจา-
นเุบกษา 
              5) บรเิวณที
มีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 
              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง 
              7) ทอ้งที
ซึ
งรฐัมนตรีประกาศกาํหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิ (ใชก้บักรณีองคก์าร
บรหิารสว่นทอ้งถิ
นซึ
งไมอ่ยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไมอ่ยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 
         1.2 การดาํเนินการขดุดนิเขา้ลกัษณะตามมาตรา 17 แหง่พระราชบญัญตัิการขดุดนิและถมดนิคือ ประสงคจ์ะทาํ
การขดุดนิโดยมีความลกึจากระดบัพื >นดนิเกิน 3 เมตร หรือมีพื >นที
ปากบอ่ดนิเกินหนึ
งหมื
นตารางเมตรหรือมีความลกึหรือ
พื >นที
ตามที
เจา้พนกังานทอ้งถิ
นประกาศกาํหนดโดยการประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถิ
น  จะตอ้งไมเ่ป็นการกระทาํที
ขดั
หรือแยง้กบัพระราชบญัญตัิการขดุดนิและถมดนิ พ.ศ.2543    
     2. การพิจารณารบัแจง้การขดุดนิ 
เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตอ้งออกใบรบัแจง้ตามแบบที
เจา้พนกังานทอ้งถิ
นกาํหนด  เพื
อเป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7 วนั 
นบัแตว่นัที
ไดร้บัแจง้  ถา้การแจง้เป็นไปโดยไมถ่กูตอ้ง  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ
นแจง้ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7 วนันบัแต่
วนัที
มีการแจง้  ถา้ผูแ้จง้ไมแ่กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7 วนั นบัแตว่นัที
ผูแ้จง้ไดร้บัแจง้ใหแ้กไ้ขใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ
นมี
อาํนาจออกคาํสั
งใหก้ารแจง้เป็นอนัสิ >นผล  กรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาที
กาํหนด  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ
น
ออกใบรบัแจง้ใหแ้ก่ผูแ้จง้ภายใน 3 วนั นบัแตว่นัที
ไดร้บัแจง้ที
ถกูตอ้ง 
 
13. ขั3นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั3นตอน 
รายละเอ ียดของขั3นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแ้จง้ยื
นเอกสารแจง้การขดุ
ดนิตามที
กาํหนดใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถิ
นดาํเนินการ

1 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ
นใน
พื >นที
ที
จะ
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ที� ประเภทขั3นตอน 
รายละเอ ียดของขั3นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ตรวจสอบขอ้มลู 
 

จงัหวดัระยอง ดาํเนินการขดุดนิ) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
น
ดาํเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกูตอ้ง) 
 

5 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ
นใน
พื >นที
ที
จะ
ดาํเนินการขดุดนิ) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นออกใบ
รบัแจง้และแจง้ใหผู้แ้จง้มา
รบัใบรบัแจง้ 
 

1 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ
นใน
พื >นที
ที
จะ
ดาํเนินการขดุดนิ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 7 วนั 
 

14. งานบร ิการนี3ผ่านการดาํเนินการลดขั3นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั>นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีบุคคล

ธรรมดา)) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีนิติบุคคล)) 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แผนผังบริเวณที&

ประสงคจ์ะ

- 1 0 ชุด - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ดาํเนินการขุดดิน 

2) 
แผนผังแสดงเขต

ที&ดินและที&ดิน

บริเวณข้างเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดที&ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบับทุก

หน้าพร้อม

เจ้าของที&ดินลง

นามรับรอง

สาํเนาทุกหน้า 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขออนุญาต

ไม่ใช่เจ้าของที&ดิน

ต้องมีหนังสือ

ยินยอมของ

เจ้าของที&ดินให้

ก่อสร้างอาคารใน

ที&ดิน) 

5) 

หนังสือมอบ

อํานาจกรณีให้

บุคคลอื&นยื&นแจ้ง

การขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยินยอม

ของเจ้าของที&ดิน

กรณีที&ดินบุคคล

อื&น 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการคาํนวณ 

(วิศวกร

ผู้ออกแบบและ

คาํนวณการขุด

ดินที&มีความลึก

จากระดับพื7นดิน

เกิน๓เมตรหรือ

- 1 0 ชุด - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พื7นที&ปากบ่อดิน

เกิน 10,000 

ตารางเมตรต้อง

เป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาไม่ตํ&ากว่า

ระดับสามัญ

วิศวกรกรณีการ

ขุดดินที&มีความ

ลึกเกินสูง 20 

เมตรวิศวกร

ผู้ออกแบบและ

คาํนวณต้องเป็น

ผู้ได้รับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาระดับวุฒิ

วิศวกร) 

8) 

รายละเอียดการ

ติดตั7งอุปกรณ์

สาํหรับวัดการ

เคลื&อนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดิน

ลึกเกิน 20 เมตร) 

9) 
ชื&อผู้ควบคุมงาน 

(กรณีการขุดดิน

- 1 0 ชุด - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ลึกเกิน 3 เมตร

หรือมีพื7นที&ปาก

บ่อดินเกิน 

10,000 ตาราง

เมตรหรือมีความ

ลึกหรือมีพื7นที&

ตามที&เจ้า

พนักงานท้องถิ&น

ประกาศกําหนด

ผู้ควบคุมงาน

ต้องเป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธา) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท 

ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียน  เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  
โทรศัพท์ : 0-3862-0111  
หมายเหตุ- 
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2) ช่องทางการร ้องเร ียน  กรุงเทพมหานครรอ้งเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
หมายเหตุ  (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที, 6 : 02-299-4000) 

3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที, 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั-งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที, 6) 

) 
3) ช่องทางการร ้องเร ียน  จงัหวดัอื
นๆ รอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ  (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมจังหวดัทุกจังหวดั) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ  ( เลขที, 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที, 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี�พมิพ ์ 21/09/2558 
สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดทาํโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิKไพจิตร 
อนุมัตโิดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร่โดย นายยคุลธร  บญุยงั 

 
 

 
 


