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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งขุดดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสว่างแดนดินจงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งขดุดิน 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสว่างแดนดินจงัหวดัสกลนคร 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ่น 

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 7วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งขดุดินทต.พนันาเพ็ญประภาส าเนาคู่มือประชาชน 27/07/2015 15:37  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการเทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสว่างแดนดินจงัหวดัสกลนคร  47240  โทรศพัท์/โทรสาร : 042-
729392  website:www.panna.go.th/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.การขดุดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดงันี  ้
         
1.1การด าเนินการขุดดินนัน้จะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินใช้บงัคบัได้แก่ 
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              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพทัยา 
              4) 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตัง้ขึน้ซึง่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบักฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร 
              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผงัเมือง 
              7) ท้องที่ซึง่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน 
(ใช้กบักรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึง่ไม่อยู่ในเขตควบคมุอาคารและไม่อยู่ในเขตผงัเมืองรวม) 
         1.2การด าเนินการขดุดินเข้าลกัษณะตามมาตรา 
17แห่งพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลกึจากระดบัพืน้ดินเกิน 
3เมตรหรือมีพืน้ที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลกึหรือพืน้ที่ตามที่เจ้าพนกังานท้องถิ่นประกาศก าหนด
โดยการประกาศของเจ้าพนกังานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระท าที่ขัดหรือแย้งกบัพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินพ
.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารับแจ้งการขดุดิน 
เจ้าพนกังานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนกังานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลกัฐานการแจ้งภายใน 7 
วนันบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถกูต้องให้เจ้าพนกังานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถกูต้องภายใน 
7วนันบัแต่วนัที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถกูต้องภายใน 
7วนันบัแต่วนัที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนกังานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสัง่ให้การแจ้งเป็นอนัสิน้ผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้
แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาที่ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 
3วนันบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำใ
ห้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่รับ

ผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุด
ดินตามที่ก าหนดให้เจ้าพนกั
งานท้องถิ่นด าเนินการตรวจ
สอบข้อมลู 
 

1 วนั เทศบาลต าบลพั
นนาอ าเภอสว่าง
แดนดินจงัหวดัส
กลนคร 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำใ
ห้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่รับ

ผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ่นด าเนิน
การตรวจสอบและพิจารณา 
(กรณีถกูต้อง) 
 

5 วนั เทศบาลต าบลพั
นนาอ าเภอสว่าง
แดนดินจงัหวดัส
กลนคร 

- 

3) 

การลงนาม/คณะกรรมก
ารมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ่นออกใบ
รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมารั
บใบรับแจ้ง 
 

1 วนั เทศบาลต าบลพั
นนาอ าเภอสว่าง
แดนดินจงัหวดัส
กลนคร 

(องค์กรปกครองส่
วนท้องถิ่นในพืน้ที่
ที่จะด าเนินการขุด
ดิน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวัปร
ะชำชน 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีบุคคลธรรม
ดำ)) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีนิติบุคคล)) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
แผนผงับริเวณที่
ประสงค์จะด ำเนิ
นกำรขุดดิน 

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

2) 
แผนผงัแสดงเขต
ที่ดินและที่ดินบริเ
วณข้ำงเคียง 

- 1 0 ชดุ - 

3) 
แบบแปลนรำยก
ำรประกอบแบบแ
ปลน 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 
ขนำดเท่ำต้นฉบั
บทกุหน้ำพร้อมเ
จ้ำของที่ดินลงนำ
มรับรองส ำเนำทุ
กหน้ำ 

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ขออนญุำต
ไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน
ต้องมีหนงัสือยินย
อมของเจ้ำของที่ดิ
นให้ก่อสร้ำงอำคำ
รในที่ดิน) 

5) 

หนงัสือมอบอ ำน
ำจกรณีให้บุคคล
อ่ืนยื่นแจ้งกำรขุด
ดิน 

- 1 0 ชดุ - 

6) 

หนงัสือยินยอมข
องเจ้ำของที่ดินก
รณีที่ดินบคุคลอื่
น 

- 1 0 ชดุ - 

7) 

รำยกำรค ำนวณ 
(วิศวกรผู้ออกแบ
บและค ำนวณกำ
รขดุดินที่มีควำม
ลกึจำกระดบัพืน้
ดินเกิน๓เมตรหรื
อพืน้ที่ปำกบ่อดิน
เกิน 10,000 

- 1 0 ชดุ - 



5/7 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ตำรำงเมตรต้องเ
ป็นผู้ได้รับใบอนุ
ญำตประกอบวิช
ำชีพวิศวกรรมคว
บคมุสำขำวิศวกร
รมโยธำไม่ต ่ำกว่ำ
ระดบัสำมญัวิศว
กรกรณีกำรขดุดิ
นที่มีควำมลึกเกิ
นสงู 20 
เมตรวิศวกรผู้ออ
กแบบและค ำนว
ณต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนญุำตประก
อบวิชำชีพวิศวกร
รมควบคมุสำขำวิ
ศวกรรมโยธำระดั
บวฒุิวิศวกร) 

8) 

รำยละเอียดกำร
ติดตัง้อปุกรณ์ส ำ
หรับวดักำรเคลื่อ
นตวัของดิน 

- 1 0 ชดุ (กรณีกำรขุดดินลึ
กเกิน 20 เมตร) 

9) 

ชื่อผู้ควบคมุงำน 
(กรณีกำรขุดดินลึ
กเกิน 3 
เมตรหรือมีพืน้ที่
ปำกบ่อดินเกิน 
10,000 
ตำรำงเมตรหรือมี

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ควำมลกึหรือมีพื ้
นที่ตำมที่เจ้ำพนั
กงำนท้องถิ่นประ
กำศก ำหนดผู้คว
บคมุงำนต้องเป็น
ผู้ได้รับใบอนญุำ
ตประกอบวิชำชี
พวิศวกรรมควบคุ
มสำขำวิศวกรรม
โยธำ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บำท 

ค่ำธรรมเนียม500 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนเทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสว่างแดนดินจงัหวดัสกลนคร  47240  

โทรศพัท์/โทรสาร:042-729392   website:www.panna.go.th 
หมายเหตุ( 
 
 
5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 
 
) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนจงัหวดัอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจงัหวดั 
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจงัหวดัทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิ
มพ์ 

29/07/2558 

สถำนะ รออนมุติัขัน้ที่ 1 โดยหวัหน้าหน่วยงาน 
(Reviewer) 

จัดท ำโ
ดย 

เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสว่างแดนดิน
จงัหวดัสกลนครสถ.มท. 

อนุมัติโ
ดย 

- 

เผยแพ
ร่โดย 

- 

 
 

 
 


