
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การแจง้ขดุดนิ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลหนองบวัสะอาดอําเภอบวัใหญจั่งหวดันครราชสมีากระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต  
1.การขดุดนิทีต่อ้งแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะตอ้งมอีงคป์ระกอบทีค่รบถว้นดงันี้  
         1.1การดําเนนิการขดุดนินัน้จะตอ้งเป็นการดําเนนิการในทอ้งทีท่ีพ่ระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิใชบ้งัคบัไดแ้ก่  
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมอืงพัทยา 
              4) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ตามทีม่กีฎหมายโดยเฉพาะจัดตัง้ขึน้ซึง่รัฐมนตรปีระกาศกําหนดในราชกจิจา
นุเบกษา 
              5) บรเิวณทีม่พีระราชกฤษฎกีาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร  
              6) เขตผังเมอืงรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืง 
              7) ทอ้งทีซ่ ึง่รัฐมนตรปีระกาศกําหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิ (ใชก้บักรณีองคก์ารบรหิารสว่น
ทอ้งถิน่ซึง่ไมอ่ยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไมอ่ยูใ่นเขตผังเมอืงรวม ) 
         1.2การดําเนนิการขดุดนิเขา้ลกัษณะตามมาตรา 17แหง่พระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิคอืประสงคจ์ะทําการขดุดนิ
โดยมคีวามลกึจากระดบัพืน้ดนิเกนิ 3เมตรหรอืมพีืน้ทีป่ากบอ่ดนิเกนิหนึง่หมืน่ตารางเมตรหรอืมคีวามลกึหรอืพืน้ทีต่ามทีเ่จา้
พนักงานทอ้งถิน่ประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจา้พนักงานทอ้งถิน่จะตอ้งไมเ่ป็นการกระทําทีข่ดัหรอืแยง้กบั
พระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543    
     2. การพจิารณารับแจง้การขดุดนิ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่กําหนดเพือ่เป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7 วนันับแตว่นัที่
ไดรั้บแจง้ถา้การแจง้เป็นไปโดยไมถ่กูตอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่แจง้ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันับแตว่นัทีม่กีารแจง้ถา้ผู ้
แจง้ไมแ่กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันับแตว่นัทีผู่แ้จง้ไดรั้บแจง้ใหแ้กไ้ขใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอํีานาจออกคําสัง่ใหก้ารแจง้เป็น
อนัสิน้ผลกรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาทีกํ่าหนดใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ออกใบรับแจง้ใหแ้กผู่แ้จง้ภายใน 3วนันับ
แตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ทีถ่กูตอ้ง 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ทีทํ่าการเทศบาลตําบลหนองบวัสะอาดอําเภอบวัใหญจั่งหวดั
นครราชสมีา  30120  โทร. 044 -756257  www.nbsa.go.th/
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :7 วนั 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูแ้จง้ยืน่เอกสารแจง้การขดุดนิตามทีกํ่าหนดใหเ้จา้พนักงาน
ทอ้งถิน่ดําเนนิการตรวจสอบขอ้มลู 
(หมายเหต:ุ (กองชา่งเทศบาลตําบลหนองบวัสะอาดอําเภอบวั
ใหญจั่งหวดันครราชสมีา  30120  โทร. 044 -756257)) 

1 วนั เทศบาลตําบลหนองบวั
สะอาดอําเภอบวัใหญ่
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ดําเนนิการตรวจสอบและพจิารณา (กรณี
ถกูตอ้ง) 
(หมายเหต:ุ -) 

5 วนั เทศบาลตําบลหนองบวั
สะอาดอําเภอบวัใหญ่
จังหวดันครราชสมีา 

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ออกใบรับแจง้และแจง้ใหผู้แ้จง้มารับใบรับ
แจง้ 

1 วนั เทศบาลตําบลหนองบวั
สะอาดอําเภอบวัใหญ่
จังหวดันครราชสมีา 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ((กรณีบคุคลธรรมดา)) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ((กรณีนติบิคุคล)) 

- 

3) 
 

แผนผงับรเิวณทีป่ระสงคจ์ะดําเนนิการขดุดนิ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

แผนผงัแสดงเขตทีด่นิและทีด่นิบรเิวณขา้งเคยีง  
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม
เจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองสําเนาทกุหนา้  
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ(กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของทีด่นิตอ้งมหีนังสอืยนิยอม
ของเจา้ของทีด่นิใหก้อ่สรา้งอาคารในทีด่นิ) 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจกรณีใหบุ้คคลอืน่ยืน่แจง้การขดุดนิ  
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิกรณีทีด่นิบุคคลอืน่  
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

9) 
 

รายการคํานวณ (วศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณการขดุดนิทีม่ ี
ความลกึจากระดบัพืน้ดนิเกนิ๓เมตรหรอืพืน้ทีป่ากบอ่ดนิเกนิ 
10,000 ตารางเมตรตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุสาขาวศิวกรรมโยธาไมตํ่า่กวา่ระดบัสามญัวศิวกร
กรณีการขดุดนิทีม่คีวามลกึเกนิสงู 20 เมตรวศิวกรผูอ้อกแบบและ
คํานวณตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุสาขาวศิวกรรมโยธาระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

10) 
 

รายละเอยีดการตดิต ัง้อุปกรณสํ์าหรบัวดัการเคลือ่นตวัของดนิ  
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ(กรณีการขดุดนิลกึเกนิ 20 เมตร) 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
11) 

 
ชือ่ผูค้วบคมุงาน (กรณีการขดุดนิลกึเกนิ 3 เมตรหรอืมพีืน้ทีป่าก
บอ่ดนิเกนิ 10,000 ตารางเมตรหรอืมคีวามลกึหรอืมพีืน้ทีต่ามทีเ่จา้
พนกังานทอ้งถิน่ประกาศกําหนดผูค้วบคมุงานตอ้งเป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุสาขาวศิวกรรมโยธา) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบบัฉบบัละ 500 บาท 

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ทีทํ่าการเทศบาลตําบลหนองบวัสะอาดอําเภอบวัใหญจั่งหวดันครราชสมีา  30120  โทร. 044 -756257  

www.nbsa.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก  

 
หมายเหตุ 
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การแจง้ขดุดนิ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง  

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 
1)พ.ร.บ.  การขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ : 7.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การแจง้ขดุดนิเทศบาลตําบลหนองบวัสะอาดอําเภอบวัใหญจั่งหวดันครราชสมีาสาํเนาคูม่อื
ประชาชน 15/09/2015 11:58 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


