
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การแจง้ความประสงคจ์ะท าการขดุดนิ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ฝ่ายโยธาส านักงานเขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

พระราชบญัญัตกิารขดุและถมดนิ พ.ศ. 2543 

 

มาตรา 17 ผูใ้ดประสงคจ์ะท าการขดุดนิทีม่คีวามลกึจากระดบัพืน้ดนิเดมิเกนิกวา่สามเมตร หรอืมพีืน้ทีป่ากบอ่ดนิเกนิหนึง่หมืน่

ตารางเมตร หรอืมคีวามลกึหรอืพืน้ทีต่ามทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ประกาศ ใหแ้จง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่ ภายใน 7 วนั 

 

ผูป้ระสงคจ์ะท าการขดุดนิ ตามทีก่ฎหมายหรือเจา้พนักงานทอ้งถิน่ประกาศก าหนด ตอ้งแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่ โดยตดิตอ่ที่

ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตพืน้ทีด่ว้ยตนเอง พรอ้มเอกสารหลกัฐานตามทีร่ะบใุนขอ้ 14 

 

  ผูป้ระสงคจ์ะท าการขดุดนิหรอืถมดนิ ตามทีก่ฎหมายหรอืเจา้พนักงานทอ้งถิน่ประกาศก าหนดแจง้เรือ่งราวตอ่ส านักงานเ ขตพืน้ที่

แลว้ ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตจะท าการตรวจสอบพจิารณา และออกใบรับแจง้หรอืมหีนังสอืแจง้ไมอ่นุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ ้

ประสงคจ์ะท าการฯ ทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บการแจง้ 

 

       พระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 2558 มาตรา 10 ผูอ้นุญาตตอ้ง

ด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส าหรับประชาชน และแจง้ให ้ผูย้ืน่ค าขอทราบภายในเจ็ดวนันับแตว่นัที่

พจิารณาแลว้เสร็จ 

 

หมายเหต ุ

 

     1) ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 2) กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์ เป็นเหตไุมใ่หส้ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะ

จัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิก ารแกไ้ขและ/

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผู ้

ยืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 3) เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บ.

การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ.2558 

 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.bangkok.go.th/yota/ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทวี
วฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 024414973 

โทรสาร 024414734/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 7 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 1 ชัว่โมง ฝ่ายโยธาส านักงานเขต



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทกุเขต))  
ทววีฒันา 

 

2) การพจิารณา 

ตรวจสอบสถานที ่และพจิารณารายละเอยีดตามรูปแบบและ
กฎหมาย/ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

(หมายเหต:ุ (ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทกุเขต))  

6 วนั ฝ่ายโยธาส านักงานเขต

ทววีฒันา 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เสนอผูอ้ านวยการเขตลงนามใบรับแจง้ 

(หมายเหต:ุ (ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทกุเขต))  

1 วนั ฝ่ายโยธาส านักงานเขต
ทววีฒันา 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

หนงัสอืแจง้ความประสงคจ์ะท าการขดุดนิหรอืถมดนิ  

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยเจา้ของอาคารหรอืผูค้รอบครองทีด่นิ 
หรอืผูรั้บมอบอ านาจจากบคุคลดงักลา่ว โดยยืน่หนังสอืขออนุญาตตอ่

ผูอ้ านวยการเขต) 

ส านักการโยธา 

2) 
 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ 3 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

ส านักการโยธา 

3) 

 

รายการค านวณ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหตุ - 

ส านักการโยธา 

4) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารของผูแ้จง้ พรอ้มลงลายมอืชือ่และ/หรอืประทบัตรา

รับรองความถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหตุ (เอกสารของผูรั้บมอบอ านาจ พรอ้มลงลายมอืชือ่และ /หรอื
ประทบัตรารับรองความถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิุคคล ซึง่มอีายไุมเ่กนิหก
เดอืน นบัแตว่นัรบัรอง 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ ตามแบบ ด.4 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหตุ - 

ส านักการโยธา 

8) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของเจา้ของทีด่นิ ตามแบบ ด .3 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

ส านักการโยธา 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

ส านักการโยธา 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหตุ (พรอ้มส าเนาใบอนุญาตจากผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรม

ควบคมุ) 

10) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูค้วบคมุงาน 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหตุ ( พรอ้มส าเนาใบอนุญาตผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ) 

ส านักการโยธา 

11) 
 

ส าเนาโฉนดทีด่นิทีม่ลีายมอืชือ่เจา้ของทีด่นิลงนามรบัรอง  
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหตุ - 

กรมทีด่นิ 

12) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหตุ (เอกสารของผูแ้จง้ พรอ้มลงลายมอืชือ่และ/หรอืประทบัตรา

รับรองความถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

13) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารของผูรั้บมอบอ านาจ พรอ้มลงลายมอืชือ่และ /หรอื

ประทบัตรารับรองความถกูตอ้ง) 

ส านักการโยธา 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ใบรบัแจง้การขดุดนิ 

(หมายเหต:ุ (ฉบบัละ 500 บาท))  
 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  

 

2) คา่คดัส าเนาหรอืถา่ยเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (ฉบบัละ 1 บาท))  
 คา่ธรรมเนยีม 1 บาท 

  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 
024414973 โทรสาร 024414734 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กทม. 1555 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ใบแจง้การขดุดนิ/ถมดนิ ตามพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543 (แบบ ด.1) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) หนังสอืแสดงความยนิยอมของเจา้ของทีด่นิ (แบบ ด.3) 

(หมายเหต:ุ -)  
3) หนังสอืมอบอ านาจ (แบบ ด.4) 

(หมายเหต:ุ -)  
4) หนังสอืรับรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (แบบ ด.5) 

(หมายเหต:ุ -)  



 

หมายเหตุ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีรั่บผดิชอบ  

 

     ขัน้ตอนที ่1 นับระยะเวลารวมกบั ขัน้ตอนที ่2 
 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

     1) ส าเนาเอกสารทกุฉบบัทีย่ืน่ขออนุญาตเจา้ของเอกสารนัน้ตอ้งลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาทกุหนา้ทกุแผน่  
 

 2) หนังสอืมอบอ านาจควรมพียานอยา่งนอ้ย 1 คน ถา้ผูม้อบอ านาจพมิพล์ายนิว้มอืตอ้งมพียานลงลายมอืชือ่รับรองไวด้ว้ย 2 คน 

พยานตอ้งลงลายมอืชือ่เทา่นัน้ การพมิพล์ายนิว้มอืใหใ้ชน้ิว้หัวแมม่อืซา้ย ถา้มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชน้ิว้มอือืน่เพราะเหตใุด ให ้
บนัทกึความจ าเป็นไวใ้นหนังสอืดว้ย 

 
 3) หนังสอืมอบอ านาจ ใหต้ดิอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร  

 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การแจง้ความประสงคจ์ะท าการขดุดนิ  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : ส านักการโยธา ส านักการโยธา ส านักการโยธา  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

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

  

2)พระราชบญัญัตทิางหลวง พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2549  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 7.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การแจง้ความประสงคจ์ะท าการขดุดนิ ส านักงานเขตทววีฒันา สวีกิา 27/07/2015 17:00 
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