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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งขุดดิน 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารสว่นต าบลปากนคร อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การแจง้ขดุดนิ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ารบริหารสว่นต าบลปากนคร อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รบัแจง้  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิ พ.ศ. 2543  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  7 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจง้ขดุดนิ  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ องคก์ารบริหารสว่นต าบลปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 8000 โทร. 0 7531 8790 1 
www.paknakhon.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1.การขดุดนิท่ีตอ้งแจง้ตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีครบถว้น ดงันี  ้
         1.1การด าเนินการขดุดนินัน้จะตอ้งเป็นการด าเนินการในทอ้งท่ีท่ีพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิใชบ้งัคบั 
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ไดแ้ก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพทัยา 
              4) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ซึ่งรฐัมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นเุบกษา 
              5) บรเิวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 
              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง 
              7) ทอ้งท่ีซึ่งรฐัมนตรีประกาศก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิ (ใชก้บักรณีองคก์าร
บรหิารสว่นทอ้งถ่ินซึ่งไมอ่ยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไมอ่ยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 
         1.2การด าเนินการขดุดนิเขา้ลกัษณะตามมาตรา 17แหง่พระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิคือประสงคจ์ะท าการ
ขดุดินโดยมีความลกึจากระดบัพืน้ดนิเกิน 3เมตร หรือมีพืน้ท่ีปากบอ่ดนิเกินหนึ่งหม่ืนตารางเมตร หรือมีความลกึหรือ
พืน้ท่ีตามท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งไมเ่ป็นการกระท าท่ีขดั
หรือแยง้กบัพระราชบญัญตัิการขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารบัแจง้การขดุดนิ 
 เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบรบัแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด เพ่ือเป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7 วนั 
นบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้ ถา้การแจง้เป็นไปโดยไมถ่กูตอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนั นบัแต่
วนัท่ีมีการแจง้ ถา้ผูแ้จง้ไมแ่กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันบัแตว่นัท่ีผูแ้จง้ไดร้บัแจง้ใหแ้กไ้ข ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจ
ออกค าสั่งใหก้ารแจง้เป็นอนัสิน้ผล กรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบ
รบัแจง้ใหแ้ก่ผูแ้จง้ภายใน 3วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้ท่ีถกูตอ้ง 
 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแ้จง้ย่ืนเอกสารแจง้การขดุ
ดนิ ตามท่ีก าหนดใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้มลู 
 

1 วนั - (องคก์ารบริหาร
สว่นต าบลปาก
นคร กองชา่ง) 

2) การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 5 วนั - (องคก์ารบริหาร
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกูตอ้ง) 
 

สว่นต าบลปาก
นคร กองชา่ง) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบ
รบัแจง้ และแจง้ใหผู้แ้จง้มา
รบัใบรบัแจง้ 
 

1 วนั - (องคก์ารบริหาร
สว่นต าบลปาก
นคร กองชา่ง) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   7 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีบคุคล
ธรรมดำ)) 

2) 
หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีนิตบิคุคล)) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
แผนผงับรเิวณท่ี
ประสงคจ์ะ
ด ำเนินกำรขดุดนิ 

- 1 0 ชดุ - 

2) 
แผนผงัแสดงเขต
ท่ีดนิและท่ีดนิ

- 1 0 ชดุ - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

บรเิวณขำ้งเคียง 

3) 
แบบแปลน 
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

โฉนดท่ีดนิ น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนำด
เทำ่ตน้ฉบบัทกุ
หนำ้ พรอ้ม
เจำ้ของท่ีดินลง
นำมรบัรอง
ส ำเนำทกุหนำ้ 

- 0 1 ชดุ (กรณีผูข้ออนญุำต
ไมใ่ชเ่จำ้ของท่ีดนิ
ตอ้งมีหนงัสือ
ยินยอมของ
เจำ้ของท่ีดินให้
ก่อสรำ้งอำคำรใน
ท่ีดนิ) 

5) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจกรณีให้
บคุคลอ่ืนย่ืนแจง้
กำรขดุดนิ 

- 1 0 ชดุ - 

6) 

หนงัสือยินยอม
ของเจำ้ของท่ีดนิ
กรณีท่ีดินบคุคล
อ่ืน 

- 1 0 ชดุ - 

7) 

รำยกำรค ำนวณ 
(วิศวกร
ผูอ้อกแบบและ
ค ำนวณ กำรขดุ
ดนิท่ีมีควำมลกึ
จำกระดบัพืน้ดนิ
เกิน ๓ เมตร หรือ
พืน้ท่ีปำกบอ่ดนิ
เกิน 10,000 
ตำรำงเมตร ตอ้ง

- 1 0 ชดุ - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนญุำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
สำขำวิศวกรรม
โยธำไมต่  ่ำกวำ่
ระดบัสำมญั
วิศวกร กรณีกำร
ขดุดินท่ีมีควำม
ลกึเกินสงู 20 
เมตร วิศวกร
ผูอ้อกแบบและ
ค ำนวณตอ้งเป็น
ผูไ้ดร้บั
ใบอนญุำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
สำขำวิศวกรรม
โยธำระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

8) 

รำยละเอียดกำร
ตดิตัง้อปุกรณ์
ส ำหรบัวดักำร
เคล่ือนตวัของดนิ 

- 1 0 ชดุ (กรณีกำรขดุดนิ
ลกึเกิน 20 เมตร) 

9) 

ช่ือผูค้วบคมุงำน 
(กรณีกำรขดุดนิ
ลกึเกิน 3 เมตร 
หรือมีพืน้ท่ีปำก
บอ่ดนิเกิน 

- 1 0 ชดุ - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

10,000 ตำรำง
เมตร หรือมีควำม
ลกึหรือมีพืน้ท่ี
ตำมท่ีเจำ้
พนกังำนทอ้งถ่ิน
ประกำศก ำหนด
ผูค้วบคมุงำน
ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนญุำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
สำขำวิศวกรรม
โยธำ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บำท 

 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องคก์ารบริหารสว่นต าบลปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 8000 โทร. 0 7531 

8790 1 www.paknakhon.go.th 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูม่ือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
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- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 18/07/2558 
สถำนะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า / แกไ้ข (User) 
จัดท ำโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากนคร 

อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จงัหวดันครศรีธรรมราช สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


