
คู่มือส าหรับประชาชน : การขุดดินและถมดิน 
หน่วยงานท่ีให้บริการ :เทศบาลต าบลบัวสว่าง * อ าเภอพรรณนานิคมจังหวัดสกลนครกระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วนดังนี้  

 1.1การด าเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับได้แก่  

 1) เทศบาล 

 2) กรุงเทพมหานคร 

 3) เมืองพัทยา 

 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  

 5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  

 6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

 7) ท้องท่ีซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่ง

ไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 

 1.2การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท าการขุดดินโดยมี

ความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตรหรือมีพื้นท่ีปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นท่ีตามท่ีเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระท าท่ีขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุด

ดินและถมดินพ.ศ. 2543 

 2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วันนับแต่วันที่

ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่มีการแจ้งถ้าผู้

แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังให้การแจ้งเป็น

อันส้ินผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับ

แต่วันที่ได้รับแจ้งท่ีถูกต้อง 

 

 
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่างต าบลสว่างอ าเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร  47130  เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  042-973-
015/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :7 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดินตามที่ก าหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 

 

(หมายเหตุ: ((องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะ
ด าเนินการขุดดิน))) 

1 วัน เทศบาลต าบลบัวสว่าง * 

อ าเภอพรรณนานิคม
จังหวัดสกลนคร 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี

ถูกต้อง) 

 
(หมายเหตุ: ((องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะ
ด าเนินการขุดดิน))) 

5 วัน เทศบาลต าบลบัวสว่าง * 
อ าเภอพรรณนานิคม

จังหวัดสกลนคร 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับ
แจ้ง 

 
(หมายเหตุ: ((องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะ
ด าเนินการขุดดิน))) 

1 วัน เทศบาลต าบลบัวสว่าง * 

อ าเภอพรรณนานิคม
จังหวัดสกลนคร 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ((กรณีบุคคลธรรมดา)) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง0ชุด 

ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะด าเนินการขุดดิน 

ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

4) 

 

แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณข้างเคียง  

ฉบับจริง1ชุด 

ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

5) 

 

แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 

ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

6) 

 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม

เจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า  

ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 

หมายเหตุ((กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน)) 

- 

7) 

 

หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอื่นยื่นแจ้งการขุดดิน  

ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินกรณีท่ีดินบุคคลอื่น  
ฉบับจริง1ชุด 

ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

9) 

 

รายการค านวณ (วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณการขุดดินท่ีมี

ความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน๓เมตรหรือพ้ืนท่ีปากบ่อดินเกิน 
10,000 ตารางเมตรต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกร

กรณีการขุดดินท่ีมีความลึกเกินสูง 20 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบและ
ค านวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง1ชุด 

ส าเนา0ชุด 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ- 

10) 
 

รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับวัดการเคล่ือนตัวของดิน  
ฉบับจริง1ชุด 

ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ((กรณีการขุดดินลึกเกิน 20 เมตร)) 

- 

11) 

 

ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีปาก

บ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตรหรือมีความลึกหรือมีพ้ืนท่ีตามท่ีเจ้า
พนักงานท้องถ่ินประกาศก าหนดผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา) 

ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) พ้ืนท่ีตั้งแต่  400-1,000  ต.ร.ม. 

(หมายเหตุ: (ฉบับละ)) 
ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

 

 

2) พ้ืนท่ีเกิน  1,000  ต.ร.ม.  ขึ้นไป 

(หมายเหตุ: (ฉบับละ)) 
ค่าธรรมเนียม 400 บาท 

 

 

3) ค่าอัดส าเนาหรือถ่ายเอกสาร 

(หมายเหตุ: (หน้าละ)) 
ค่าธรรมเนียม 1 บาท 

 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ  

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
(หมายเหตุ: (กองช่างส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่างต าบลสว่างอ าเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนคร  47130  

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  042-973-015)) 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบฟอร์มแจ้งการขุดดินถมดินพ.ศ.2543 
(หมายเหตุ: -) 

2) แบบใบแจ้งการขุดดินถมดิน 

(หมายเหตุ: -) 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การขุดดินและถมดิน 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :เทศบาลต าบลบัวสว่าง * อ าเภอพรรณนานิคมจังหวัดสกลนครกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบัวสว่าง * อ าเภอพรรณนานิคมจังหวัดสกลนคร 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าท่ี 



ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง : 

 
1)พระราชบัญญัติขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 

ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ:ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา :เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบัวสว่างเรื่องควบคุมการขุดดินการถมดินอาศัย

อ านาจตามความในมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.  2496  ประกอบกับมาตรา  7  แห่งพระราชับญญัติการขุดดิน

และการถมดินพ.ศ.  2543 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 30.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 3 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 3 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:[ส าเนาคู่มือประชาชน] การขุดดินและถมดินส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่างต าบลสว่างอ าเภอ

พรรณานิคมจังหวัดสกลนคร  47130  เบอร์โทร.  042-973-015  07/10/2558 11:30 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


