
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรแจ้งขุดดิน 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร :เทศบาลต าบลเมืองปานอ าเภอเมอืงปานจังหวัดล าปางกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.การขุดดินที่ต้องแจ้งตอ่เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้ 
         1.1 การด าเนินการขุดดินน้ันจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับ
ได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรงุเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นตามทีม่ีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึนซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              5) บรเิวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผงัเมอืงรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผงัเมือง 
              7) ท้องที่ซึง่รัฐมนตรปีระกาศก าหนดให้ใช้บงัคับพระราชบัญญัตกิารขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ
บรหิารส่วนท้องถ่ินซึง่ไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไมอ่ยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท าการ
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดบัพื้นดินเกิน 3เมตรหรือมีพื้นทีป่ากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้องไมเ่ป็นการกระท าที่ขัดหรอืแย้ง
กับพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543    
2. การพิจารณารบัแจ้งการขุดดิน 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบทีเ่จ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนดเพื่อเป็นหลกัฐานการแจ้งภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจง้ถ้าการแจง้เป็นไปโดยไม่ถูกต้องใหเ้จ้าพนักงานท้องถ่ินแจง้ให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่มีการแจ้ง
ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกตอ้งภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งไดร้บัแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจออกค าสัง่ให้การ
แจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจง้ได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดใหเ้จ้าพนักงานทอ้งถ่ินออกใบรบัแจง้ให้แกผู่้แจง้
ภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจง้ที่ถูกต้อง 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานท่ีให้บริการ 
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมืองปำน (กองช่ำง) 446 หมู่ที่ 4 
ต ำบลเมืองปำนอ ำเภอเมืองปำนจังหวัดล ำปำง 52240 
โทรศัพท์ 0-5427-6280 /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :7 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดินตามทีก่ าหนดใหเ้จ้าพนักงาน
ท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบข้อมลู 
(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมืองปำน  (กอง 
ช่ำง) ))) 

1 วัน - 
 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบและพจิารณา (กรณี
ถูกต้อง) 
(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมืองปำน (กองช่ำง) )) 

5 วัน - 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรบัแจ้งและแจง้ใหผู้้แจง้มารบัใบรับ
แจ้ง 
(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมืองปำน (กองช่ำง))) 

1 วัน - 
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต(ุ(กรณีบุคคลธรรมดา)) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต(ุ(กรณีนิติบุคคล)) 

- 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต-ุ 

- 

4) 
 

แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะด ำเนินกำรขุดดิน 
ฉบับจริง3ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหต-ุ 

5) 
 

แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณข้ำงเคียง 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหต-ุ 

- 

6) 
 

แบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง3ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหต-ุ 

- 

7) 
 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำพร้อม
เจ้ำของท่ีดินลงนำมรับรองส ำเนำทุกหน้ำ 
ฉบับจริง0ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 
หมำยเหต(ุกรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมหีนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินใหก้่อสร้างอาคารในที่ดิน) 

- 

8) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจกรณีให้บุคคลอ่ืนยื่นแจ้งกำรขุดดิน 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหต-ุ 

- 

9) 
 

หนังสือยินยอมของเจ้ำของท่ีดินกรณีท่ีดินบุคคลอ่ืน 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหต-ุ 

- 

10) 
 

รำยกำรค ำนวณ (วิศวกรผู้ออกแบบและค ำนวณกำรขุดดินท่ีมีควำม
ลึกจำกระดับพ้ืนดินเกิน๓เมตรหรือพ้ืนท่ีปำกบ่อดินเกิน 10,000 
ตำรำงเมตรต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมสำขำวิศวกรรมโยธำไม่ต่ ำกว่ำระดับสำมัญวิศวกรกรณีกำร
ขุดดินท่ีมีควำมลึกเกินสูง 20 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบและค ำนวณ
ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมสำขำ
วิศวกรรมโยธำระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหต-ุ 
 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
11) 

 
รำยละเอียดกำรติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับวัดกำรเคลื่อนตัวของดิน 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหต(ุกรณีการขุดดินลึกเกิน 20 เมตร) 

- 

12) 
 

ชื่อผู้ควบคุมงำน (กรณีกำรขุดดินลึกเกิน 3 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีปำกบ่อ
ดินเกิน 10,000 ตำรำงเมตรหรือมีควำมลึกหรือมีพ้ืนท่ีตำมท่ีเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นประกำศก ำหนดผู้ควบคุมงำนต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมสำขำวิศวกรรมโยธำ) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหต-ุ 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตำมกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขุดดินและถมดินพ.ศ.2546 
(หมำยเหต:ุ -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 
(หมำยเหต:ุ (1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทำงโทรศัพท์ (ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมที่ 6 : 02-299-4000) 
3. ทำงไปรษณีย์ (224 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำงเขตห้วยขวำงกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรำมที่ 6 แขวงสำมเสนในเขตพญำไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ด ำรงธรรมกรมโยธำธิกำรและผงัเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริกำรข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำรถนนพระรำมที่ 6) 
 

2) จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(หมำยเหต:ุ (ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมประจ ำจังหวัดทุกจงัหวัด)) 

3) ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองปาน (กองช่าง) 446 หมู่ที่ 4 ต าบลเมืองปานอ าเภอเมืองปานจังหวัดล าปาง 
52240 โทรศัพท์ 0-5427-6280 
(หมำยเหต:ุ -) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
4) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรฐัมนตรี 

(หมำยเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์คช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลอือ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรบันักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ตำมเอกสำรแนบ 
หมำยเหต ุ
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งขุดดิน 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ใหบ้รกิารในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ใน
หน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจง้ 
กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)พ.ร.บ.  กำรขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พ้ืนท่ีให้บริกำร:ท้องถ่ิน 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 



กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 
ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 7.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากทีสุ่ด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การแจ้งขุดดิน 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืส าหรบัประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


