
คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งขุดดินถมดนิ 
หน่วยงานที่ให้บริการ :  เทศบาลต าบลบุญทัน   อ าเภอสุวรรณคูหา     จังหวัดหนองบัวล าภูกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
ช่องทางการให้บริการ 
 

สถานที่ให้บริการ 
            เทศบาลต าบลบุญทัน     อ าเภอสุวรรณคูหา   จังหวัด
หนองบัวล าภ ู/  ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน/โทร 0-4200-5700 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
            เปิดให้บริการวันจันทรถ์ึงวันศุกร์  
            (ยกเว้นวันหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
            ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :0 - 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1.ยื่นขออนุญาตการด าเนินกิจการขุดดินถมดินต่อเจ้าหน้าที่                      10 นาที     ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.เจ้าหน้าที่เสนอใบอนุญาตต่อนายกเทศมนตรีต าบลบุญทัน                     1 – 3  วนั 
3.นายกเทศมนตรีต าบลบุญทันอนุญาตให้ด าเนินการได้                           1 -  3 วัน 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1.บัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
2.ทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
3.คู่มือรถ    จ านวน  1  ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดดิน ถมดิน หรือขนย้ายดิน                              1,500  บาท 
2.ค่าประกันการปฏิบัติงาน                                                                    5,000  บาท 
 
 
   
 



ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต าบลคลองเกลืออ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (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 ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

 
 

ใบอนุญาตเลขที่............................... 

ด าเนินการขุดดินถมดิน และขนย้ายดิน 

 

ส านักงานเทศบาลต าบลบุญทันอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา๑๗ มาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน ถมดินพ.ศ.๒๕๔๓ 

จึงอนุญาตให้...............................................................................   โดย    ................................................................................. 

ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี................................................................................................................................................................. 

เลขทะเบยีนผู้ประกอบกิจการเลขที่........................................................................................................................................... 

ข้อ ๑ให้ด าเนินกิจการขุดดิน ถมดนิและขนย้ายดิน ในเขตพื้นท่ีต าบลบุญทันโดยจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดิน 

 ถมดิน และขนย้ายดิน ดังนี ้

 



ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
 (๑.๑)ค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตการขุดดิน ถมดิน หรือขนย้ายดิน ฉบบัละ ๑,๕๐๐ บาท (-หน่ึงพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่............................................................................................................................................................. 

  (๑.๒)ค่าประกันการปฏิบัติงานขดุดิน ถมดิน และขนย้ายดินเพื่อปอ้งกันการเกิดความเสียหายในทรพัย์สินของทางราชการ 

หรือประชาชน อันเกิดจากการปฏบิัติงานของผู้รับใบอนุญาตต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นจ านวนเงิน  ๕,๐๐๐  บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-) 

ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่............................................................................................................................................................ 

ข้อ ๒ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบตัติามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

  (๒.๑)ปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงและหรือเทศบัญญตัิท้องถิ่น ซึ่งออกตาม 

ความในมาตรา ๒๐มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญตัิการขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๒.๒)รถบรรทุกที่น ามาขนย้ายดินจะต้องมีฝาปิดท้ายกระบะอย่างหนาแน่นและมาตรฐาน 

   (๒.๓)หากเกิดความเสียหายในทรัพย์สินของประชาชนอันเกิดจากการปฏิบัติงานของผูร้ับอนุญาตจะต้องรับผดิชอบ 

ในความเสียหายนั้นโดยไม่ผูกพันตอ่เทศบาลต าบลบญุทัน 

   (๒.๔)ห้ามรถบรรทุกที่น ามาขนย้ายดินท าให้ดินตกเรีย่ราดบนท้องถนนถ้าหากดินตกบนท้องถนนท าให้ถนนช ารุดเสยีหาย 

ผู้รับอนุญาตจะต้องท าความสะอาดถนนและซ่อมแซมถนนให้คงสภาพเดิม 

(๒.๕)ให้รถบรรทุกที่น ามาขนย้ายดินวิ่งได้ ในเวลา๐๘.๐๐ -๑๗.๐๐ น. เท่านั้น 

   (๒.๖)ห้ามรถบรรทุกที่น ามาขนย้ายดินวิ่งเกินความเร็วท่ีก าหนดหากวิ่งเร็วเกินจะสั่งให้หยุดทันที 

 (๒.๗)การแจ้งขออนุญาตขุดดินถมดินและขนย้ายดินจะต้องมาขออนุญาตในวันเวลาราชการและขออนุญาตต่อนายก 

เทศมนตรตี าบลบุญทันเท่าน้ัน 

                                 ใบขออนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี    ................................................................... 

                                                      ออกให้ ณ  วันท่ี…………………………………………………………………..… 

                                                                                                              

                                                                                      (นายสมหมายศรีบรุินทร์) 

                                                                                     นายกเทศมนตรีต าบลบุญทัน 

หมายเหตุ  ๑.หนังสืออนุญาตฉบับนี้ให้ใช้เฉพาะผู้ไดร้ับอนุญาตเท่าน้ัน 

๒.หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามใบอนุญาตนี้ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๓.หากผู้รับแจ้งไม่ปฏิบตัิตามข้อหน่ึงข้อใดดังกล่าวข้างต้นเทศบาลต าบลบุญทันจะยกเลิกใบอนุญาตทนัที และริบหลักประกันท้ังหมด 
 



 

ชื่อกระบวนงาน : การแจ้งขุดดินถมดินและขนย้ายดิน 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :  ฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลต าบลบุญทัน  อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัด
หนองบัวล าภู 
ประเภทของงานบริการ :กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 
1)การขุดดินและถมดินพ.ศ.2543 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 7.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน   1 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 2 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


