
 

กองช่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลแจ้ห่ม 

ผูใ้ดประสงคจ์ะทาการขดุดินโดยมีความลึกจากระดบัพื้นดินเกิน สามเมตรหรือมีพื้นท่ีปากบ่อดิน
เกินหน่ึงหม่ืนตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นท่ีตามท่ี เจา้พนกังานทอ้งถ่ินประกาศก าหนด ใหแ้จง้ต่อ
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวา่ระดบัท่ีดิน
ต่างเจา้ของท่ีอยูข่า้งเคียง และมีพื้นท่ีของเนินดินไม่เกินสองพนัตารางเมตร หรือมีพื้นท่ีเกินกวา่ท่ีเจา้
พนกังานทอ้งถ่ินประกาศก าหนดตอ้งแจง้เจา้พนกังานให้ทราบ 
ขอ้แนะน าเก่ียวกบัการขดุดิน-ถมดิน ตาม พ.ร.บ. การขดุดิน-ถมดิน พ.ศ. 2543 
ดิน หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรียว์ตัถุต่าง ๆ ท่ีเจือปนกบัดิน 
พื้นดิน หมายความวา่ พื้นผวิของท่ีดินท่ีเป็นอยูต่ามสภาพธรรมชาติ 
ขดุดิน หมายความวา่ กระท าแก่พื้นดินเพื่อน าดินข้ึนจากพื้นดิน หรือท าใหพ้ื้นดินเป็นบ่อดิน 
บ่อดิน หมายความวา่ แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องวา่งใตพ้ื้นดิน ท่ีเกิดจากการขดุดิน 
ถมดิน หมายความวา่ การกระท าใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อใหร้ะดบัดินสูงข้ึนกวา่เดิม 
เนินดิน หมายความวา่ ดินท่ีสูงข้ึนกวา่ระดบัพื้นดินโดยการถมดิน 
แผนผงับริเวณ หมายความวา่ แผนท่ีแสดงสภาพของท่ีดิน ท่ีตั้ง และขอบเขตของท่ีดินท่ีจะขดุดินหรือถม
ดิน รวมทั้งท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีอยูข่า้งเคียง 
รายการ หมายความวา่ ขอ้ความช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินท่ีจะขดุดินหรือ
ความสูงของเนินดินท่ีจะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนิน
ดินถึงท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน วธีิการป้องกนัการพงัทลายของดินหรือส่ิงปลูกสร้าง และ
วธีิการในการขดุดินหรือถมดิน 

การขออนุญาตขุดดนิ/ถมดนิ 



 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

1.ประชาชนยื่นค าร้องขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขออนุญาตขุดดิน/ถมดินพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือ
ไม3.กรณีค าร้องขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะ
ด าเนินการจัดท าหนังสือเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นต่อไป 

4.กรณีท่ีค าร้องขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน พร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้องไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องด าเนินการแก้ไขหรือขอเอกสารที่ไม่ครบถ้วนเพิ่มเติม ก่อนที่จะด าเนินการ
จัดท าหนังสืออนุญาตขุดดิน/ถมดินเพ่ือเสนอ 

5.เสนอหนังสือขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน พร้อมด้วยและเอกสารที่เก่ียวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
เพ่ือพิจารณาลงนามในหนังสือต่อไป 

6.ผู้บังคับบัญชาลงนามในหนังสืออนุญาตขุดดิน/ถมดิน 
7.ออกเลขท่ีหนังสือ พร้อมทั้งประทับตรา อบต.ในหนังสืออนุญาตขุดดิน/ถมดิน 
8.แจ้งผู้ยื่นค าร้องให้มารับหนังสือ 

ระยะเวลา 

ไม่เกิน 15 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้ค าร้องขอหนังสือขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน พร้อมด้วย
เอกสารที่เกี่ยวข้องถูกต้อง ครบถ้วน 

 

รายการเอกสารหรือหลกัฐานประกอบที่ต้องใช้ 

การขออนุญาตขุดดิน/ถมดินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้ห่ม มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1. ให้ยื่นค าร้องขออนุญาต ที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแจ้ห่ม โทร 054-271375 
2. หลักฐานที่จะต้องยื่นประกอบ ดังนี้ 
- แบบแปลน-รายละเอียดการขุดดิน-ถมดิน 
- ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จ านวน 2-5 ชุด 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (หน้า-หลัง ) ผู้ขออนุญาต จ านวน 2-5 ชุด 
- ส าเนาโฉนดทีด่ิน ทุกหน้า (ห้ามย่อ-ขยาย) จ านวน 2-5 ชุด 
- ส าเนาใบอนุญาตในผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จ านวน 1 ชุด 
- ส าเนารับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จ านวน 1 ชุด 
3. กรณีผู้ขออนุญาตมิได้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ขุดดิน-ถมดินในที่ดินของผู้อื่น) เพ่ิมหลักฐาน ดังนี้ 
- หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน จ านวน 1 ชุด 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของที่ดิน จ านวน 1 ชุด 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน จ านวน 1 ชุด 



 

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ต้องใช ้

ค่าธรรมเนียม 

4. กรณีผู้ขออนุญาตมิได้ยื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง เพิ่มหลักฐาน ดังนี้ 
- หนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 10-30 บาท จ านวน 1 ชุด 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับมอบอ านาจ จ านวน 1 ชุด 
- ส าเนาบัตรปร าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด 

ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินและถมดิน ฉบับละ 500 บาท 



 
แบบ ขถด.1 

 
 

ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน 
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

 
เขียนที่................................................................. 

วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ................ 
 ข้าพเจ้า........................................................................................เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน 
  เป็นบุคคลธรรมดา  อยู่บ้านเลขท่ี...............ตรอก/ซอย..................................ถนน..................................
หมู่ที่...............ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต....................................จังหวดั....... ............................... 
  เป็นนิติบุคคล  ประเภท......................................................จดทะเบียนเมื่อ.............................................  
เลขทะเบียน.......................มสี านักงานตั้งอยู่เลขท่ี.............ตรอก/ซอย.............................. ....ถนน.............................
หมู่ที่.............ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด............ ............................... 
โดย...............................................................ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่................................
ตรอก/ซอย......................................ถนน...................................หมู่ที่..................ต าบล/แขวง....................................
อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด....................................................... 
 มีความประสงค์จะท าการขุดดิน/ถมดิน  จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ท าการขุดดิน/ถมดิน ณ..........................................................ตรอก/ซอย..............................................
ถนน................................หมู่ที.่.............ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต......... ...............................
จังหวัด....................................ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/นส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขท่ี/อื่นๆ............................................. 
เป็นที่ดินของ.......................................................................................................................................... ..................... 
 ข้อ 2 ท าการขุดดิน/ถมดิน โดยมีความกว้าง........................เมตร  ความยาว.........................เมตร  ความ
ลึก/ความสูงจากระดับดินเดิม................................เมตร  เพ่ือใช้เป็น................................................. .........................
โดยมีสิ่งก่อสร้างข้างเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ...........................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน..................... ............เมตร 
 ทิศใต้....................................................... .........................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.................................เมตร 
 ทิศตะวันออก....................................................................หา่งจากบ่อดิน/เนินดิน......................... ........เมตร 
 ทิศตะวันตก......................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.................................เมตร  
 ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการค านวณท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
 ข้อ 3 โดยมี........................................................................เลขทะเบียน.............................................เป็นผู้
ควบคุมงาน 
 ข้อ 4  ก าหนดแล้วเสร็จภายใน......................................................วัน 
 ข้อ 5 พร้อมหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 
  แผนผังบริเวณท่ีจะท าการขุดดิน/ถมดิน  และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง  
พร้อมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดิน  และการถมดิน  จ านวน................................ชุด  ชุดละ...............................แผ่น 
  รายการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  6  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. 2543 
  ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะท าการขุดดิน/ถมดิน 

 ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จ านวน...........ฉบับ 
  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน และผู้มีอ านาจลง
ชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงานซึ่งมีอ านาจรับรอง  (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
  

เลขท่ีรับ.................................................... 
วนัท่ี.......................................................... 
ลงช่ือ.................................................ผูรั้บ 
       (..................................................) 
ต าแหน่ง.................................................... 



 
 
 
 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง  ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว  
จ านวน.............ฉบับ  (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
  หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของ
ตัวแทนผู้แจ้ง ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีมีการมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนแจ้งแทน) 
  รายการค านวณ 1 ชุด จ านวน......................แผ่น 
  หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและค านวณการขุดดิน/ถมดิน จ านวน...........................ฉบับ  พร้อมทั้ง
ส าเนาบัตรอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว  จ านวน...............ฉบับ  
(กรณีที่งานมีลักษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
  ส าเนาโฉนดที่ดินเลขที่/นส.3 เลขที่/ส.ค.1เลขที่...............................................................................ที่ จะ
ท าการขุดดิน/ถมดิน ขนาดเท่าต้นฉบับจริง ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว  จ านวน........................ฉบับ 
  หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน  ที่หน่วยงานซึ่งมีอ านาจ
รับรอง  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน  ซึ่ง
รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว  จ านวน............................................ฉบับ  (กรณีที่เป็นที่ดินของบุคคลอื่น)  
  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จ านวน..................................ฉบับ 
  ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน  ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว 
จ านวน................ฉบับ  (เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
  เอกสารและรายละเอียดอ่ืน ๆ..................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ................................................... 
 ข้อ 6 ข้าพเจ้าขอช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย  ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา  10 แห่ง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
 

(ลายมือชื่อ)................................................................. 
   (...............................................................) 
   ผู้แจ้ง 

 
หมายเหต ุ   (1) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
                (2) ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง   หน้าข้อความที่ต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


