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คู่มือส ำหรบัประชำชน: กำรแจ้งขดุดิน 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ:เทศบาลต าบลล าปางหลวง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การแจง้ขุดดนิ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กองช่าง 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในส่วนภูมภิาคและส่วนทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบด็เสรจ็ในหน่วยเดยีว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รบัแจง้  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 
1) พ.ร.บ.  การขุดดนิและถมดนิพ.ศ. 2543 

 
6. ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป  
7. พื้นท่ีให้บริกำร: ต าบลล าปางหลวง  
8. กฎหมำยข้อบงัคบั/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตักิารขุดดนิและถมดนิพ.ศ. 2543  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 7วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การแจง้ขุดดนิ 21/05/2558 13:55  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานทีใ่ห้บริการทีท่ าการเทศบาลต าบลล าปางหลวง /ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด)  
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ - 

 
12. หลกัเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.การขุดดนิทีต้่องแจง้ต่อเจา้พนักงานทอ้งถิน่จะต้องมอีงคป์ระกอบทีค่รบถ้วนดงันี้ 
         1.1การด าเนินการขุดดนินัน้จะต้องเป็นการด าเนนิการในทอ้งทีท่ีพ่ระราชบญัญตักิารขุดดนิและถมดนิใชบ้งัคบั
ไดแ้ก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรงุเทพมหานคร 
              3) เมอืงพทัยา 
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              4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นตามทีม่กีฎหมายโดยเฉพาะจดัตัง้ขึน้ซึง่รฐัมนตรปีระกาศก าหนดในราช
กจิจานุเบกษา 
              5) บรเิวณทีม่พีระราชกฤษฎกีาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผงัเมอืงรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการผงัเมอืง 
              7) ทอ้งทีซ่ึง่รฐัมนตรปีระกาศก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญตักิารขุดดนิและถมดนิ (ใชก้บักรณีองคก์าร
บรหิารส่วนทอ้งถิน่ซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไมอ่ยู่ในเขตผงัเมอืงรวม) 
         1.2การด าเนินการขุดดนิเขา้ลกัษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบญัญตักิารขุดดนิและถมดนิคอืประสงคจ์ะท า
การขุดดนิโดยมคีวามลกึจากระดบัพืน้ดนิเกนิ 3เมตรหรอืมพีืน้ทีป่ากบ่อดนิเกนิหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรอืมคีวามลกึ
หรอืพืน้ทีต่ามทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจา้พนักงานทอ้งถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระท า
ทีข่ดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตักิารขุดดนิและถมดนิพ.ศ. 2543    
     2. การพจิารณารบัแจง้การขุดดนิ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ต้องออกใบรบัแจง้ตามแบบทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่ก าหนดเพื่อเป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7 วนั
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ถ้าการแจง้เป็นไปโดยไม่ถูกต้องใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่แจง้ใหแ้ก้ไขใหถู้กต้องภายใน 7วนันบัแต่
วนัทีม่กีารแจง้ถ้าผูแ้จง้ไม่แก้ไขใหถู้กต้องภายใน 7วนันับแต่วนัทีผู่แ้จง้ไดร้บัแจง้ใหแ้ก้ไขใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มี
อ านาจออกค าสัง่ใหก้ารแจง้เป็นอนัสิน้ผลกรณีถ้าผูแ้จง้ไดแ้ก้ไขใหถู้กต้องภายในเวลาทีก่ าหนดใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่
ออกใบรบัแจง้ใหแ้ก่ผูแ้จง้ภายใน 3วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ทีถู่กต้อง 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแ้จง้ยื่นเอกสารแจง้การ
ขุดดนิตามทีก่ าหนดใหเ้จา้
พนักงานทอ้งถิน่
ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูล 
 

1 วนั กองช่าง  
เทศบาลต าบล
ล าปางหลวง 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะ
ด าเนินการขุดดนิ) 

2) 

การพจิารณา 
 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่
ด าเนินการตรวจสอบและ
พจิารณา (กรณีถูกต้อง) 
 

5 วนั กองช่าง  
เทศบาลต าบล
ล าปางหลวง 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะ
ด าเนินการขุดดนิ) 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ
 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ออกใบ
รบัแจง้และแจง้ใหผู้แ้จง้มา
รบัใบรบัแจง้ 

1 วนั กองช่าง  
เทศบาลต าบล
ล าปางหลวง 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะ
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 ด าเนินการขุดดนิ) 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 วนั 
 

14. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบติัรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนนิการลดขัน้ตอน 
 
 
 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยืนยนั
ตวัตน 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีบุคคล
ธรรมดา)) 

2) 
หนังสอืรบัรอง
นิตบุิคคล 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีนิตบุิคคล)) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรบัยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 

แผนผงับรเิวณที่
ประสงคจ์ะ
ด าเนินการขุด
ดนิ 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผงัแสดงเขต
ทีด่นิและทีด่นิ
บรเิวณขา้งเคยีง 

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

3) 
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 
หรอืส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบบัทุก
หน้าพรอ้ม
เจา้ของทีด่นิลง
นามรบัรอง
ส าเนาทุกหน้า 

- 0 1 ชุด (กรณผีูข้อ
อนุญาตไม่ใช่
เจา้ของทีด่นิต้อง
มหีนังสอืยนิยอม
ของเจา้ของทีด่นิ
ใหก้่อสรา้งอาคาร
ในทีด่นิ) 

5) 

หนังสอืมอบ
อ านาจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจง้
การขุดดนิ 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสอืยนิยอม
ของเจา้ของทีด่นิ
กรณีทีด่นิบุคคล
อื่น 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการค านวณ 
(วศิวกร
ผูอ้อกแบบและ
ค านวณการขุด
ดนิทีม่คีวามลกึ
จากระดบัพืน้ดนิ
เกนิ๓เมตรหรอื
พืน้ทีป่ากบ่อดนิ
เกนิ 10,000 
ตารางเมตรต้อง
เป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพี

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

วศิวกรรม
ควบคุมสาขา
วศิวกรรมโยธา
ไม่ต ่ากว่าระดบั
สามญัวศิวกร
กรณีการขุดดนิที่
มคีวามลกึเกนิสูง 
20 เมตรวศิวกร
ผูอ้อกแบบและ
ค านวณต้องเป็น
ผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพี
วศิวกรรม
ควบคุมสาขา
วศิวกรรมโยธา
ระดบัวุฒวิศิวกร) 

8) 

รายละเอยีดการ
ตดิตัง้อุปกรณ์
ส าหรบัวดัการ
เคลื่อนตวัของ
ดนิ 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดนิ
ลกึเกนิ 20 เมตร) 

9) 

ชื่อผูค้วบคุมงาน 
(กรณีการขุดดนิ
ลกึเกนิ 3 เมตร
หรอืมพีืน้ทีป่าก
บ่อดนิเกนิ 
10,000 ตาราง
เมตรหรอืมคีวาม
ลกึหรอืมพีืน้ที่
ตามทีเ่จา้

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

พนักงานทอ้งถิน่
ประกาศก าหนด
ผูค้วบคุมงาน
ต้องเป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพี
วศิวกรรม
ควบคุมสาขา
วศิวกรรมโยธา) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบบัฉบบัละ 500 บำท 

ค่ำธรรมเนียม500 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรยีน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรยีนส านักงานเทศบาลต าบลล าปางหลวง 
2) ช่องทำงกำรร้องเรยีนจงัหวดัอื่นๆรอ้งเรยีนต่อผูว่้าราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ(ผ่านศูนยด์ ารงธรรมประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั) 
3) ช่องทำงกำรร้องเรยีนศูนยบ์รกิารประชาชนส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

 
18. ตวัอย่ำงแบบฟอรม์ ตวัอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอรม์ ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
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วนัท่ีพิมพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มอืบนเวบ็ไซต์แลว้ 
จดัท ำโดย พนมพร ยอดค า 
อนุมติัโดย อดศิกัดิ ์ทองอารยี ์
เผยแพร่โดย วจิติรพ์ร มลอาร ์


