
คูมือสำหรับประชาชนเรื่อง...แจงขุดดิน.... 
 

งานท่ีใหบริการ 
 

การรับแจงขุดดิน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

กองชาง องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 
๑.สำนัก/กอง…กองชาง……… 
   องคกรการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

วันจันทร ถึง วันศุกร ในเวลาราชการ 

 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 

ผูใดประสงคจะทำการขุดดินโดยมคีวามลึกจากระดบัพ้ืนดินเกินสามเมตรหรือมีพ้ืนท่ีปากบอดินเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตร หรือมีความ
ลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกำหนด ใหแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนดโดยยื่น
เอกสารแจงขอมลู ดังตอไปน้ี 
                    (1) แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะทำการขุดดิน 
                    (2) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบรเิวณขางเคยีง 
                    (3) รายการท่ีกำหนดไวในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6 
                    (4) วิธีการขุดดินและการขนดิน 
                    (5) ระยะเวลาทำการขุดดิน 
                    (6) ช่ือผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูมีคณุสมบัติตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
                    (7) ท่ีตั้งสำนักงานของผูแจง 
                    (8) ภาระผูกพันตาง ๆ ท่ีบุคคลอ่ืนมสีวนไดเสยีเก่ียวกับท่ีดินท่ีจะทำการขุดดิน 
                    (9) เอกสารและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                    ถาผูแจงไดดำเนินการตามท่ีระบุไวในวรรคหน่ึงโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจา
พนักงานทองถ่ินกำหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูน้ันภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจง และใหผูแจงเริม่ตนทำการขุดดิน
ตามท่ีไดแจงไวไดตั้งแตวันท่ีไดรับใบรับแจง 
                    ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีมีการแจงตาม
วรรคหน่ึง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจงใหแกไขจากเจาพนักงานทองถ่ิน ใหเจาพนักงานทองถ่ิน
มีอำนาจออกคำสั่งใหการแจงตามวรรคหน่ึงเปนอันสิ้นผล 
                    ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ีกำหนดตามวรรคสาม ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผูแจง
ภายในสามวันนับแตวันท่ีไดรับแจงท่ีถูกตอง 
                    ผูไดรับใบรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 
 

ขั้นตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑.ยื่นใบแจงการขุดดินหรือถมดิน (แบบ ด.1) โดยกรอก
ขอความใหครบถวนพรอมเอกสาร 
 

 สำนัก/กอง...ชาง................... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

๒.เจาพนักงานทองถ่ินดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน 
 

 สำนัก/กอง....ชาง................. 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

๓.เจาพนักงานทองถ่ินดำเนินการตรวจสอบตรวจสถานท่ีขุด
ดิน 

 สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

4.เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบรับแจงการขุดดิน 

 สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

5.แจงใหผูขอมารับใบรับแจงการขุดดิน  สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
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ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ..........7................วัน 
 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

1.สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบาน   (กรณีบุคคลธรรมดา)  จำนวน  1 ชุด

 2.หนังสือรับรองนิติบุคคล    (กรณีนิติบุคคล)   จำนวน  1 ชุด

 3.แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะดำเนินการขุดดิน      จำนวน  1 ชุด

 4.แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขางเคียง      จำนวน  1 ชุด

 5.แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน      จำนวน  3 ชุด

 6.รายการคำนวณ (วิศวกรผูออกแบบและคำนวณ การขุดดินท่ีมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน ๓ เมตร หรือพ้ืนท่ีปากบอ

ดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไมต่ำกวาระดับ

สามัญวิศวกร กรณีการขุดดินท่ีมีความลึกเกินสูง ๒๐ เมตร วิศวกรผูออกแบบและคำนวณตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร)     จำนวน  1 ชุด

 7.รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณสำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน (กรณีการขุดดินลึกเกิน ๒๐ เมตร) จำนวน  1 ชุด

 8.ช่ือผูควบคุมงาน (กรณีการขุดดนิลึกเกิน ๓ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีปากบอดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือ

มีพ้ืนท่ีตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกำหนดผูควบคมุงานตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา

วิศวกรรมโยธา)          จำนวน  1 ชุด 

  

คาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียมการขออนุญาตกอสราง  

-ใบรับแจงการขุดดิน/ถมดิน ฉบับละ 500 บาท  

การรับเร่ืองรองเรียน 

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
โทรศัพท........036-715-427 ตอ 103................... 
หรือเว็บไซต.......................................... 
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ตัวอยางแบบฟอรม 

 

ใบแจงการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543 
 

          
 
 

เขียนท่ี                                                          . 

วันท่ี              เดือน                        พ.ศ.             . 

ขาพเจา                                                                     เจาของท่ีดิน/ผูครอบครองท่ีดิน/ตัวแทน 

  เปนบุคคลธรรมดา  อยูบานเลขท่ี                ตรอก/ซอย                      ถนน                       . 
หมูท่ี               ตำบล/แขวง                       อำเภอ/เขต                            จังหวัด                         . 

  เปนนิติบุคคลประเภท                                       จดทะเบียนเมื่อ                                   . 
เลขทะเบียน                                                    มีสำนักงานตั้งอยูเลขท่ี                                        . 
ตรอก/ซอย                                              ถนน                                       หมูท่ี                       . 
ตำบล/แขวง                              อำเภอ/เขต                                 .จังหวัด                                 . 
โดย                                                                                       ผูมีอำนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูแจง 
อยูบานเลขท่ี                            ตรอก/ซอย                                   ถนน                                    . 
หมูท่ี              ตำบล/แขวง                       อำเภอ/เขต                             จังหวัด                         . 

มีความประสงคจะทำการ  ขุดดิน/ถมดิน  จึงขอแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปน้ี 

ขอ  1  ทำการขุดดิน/ถมดิน  ณ                                           ตรอก/ซอย                                 . 
ถนน                          หมูท่ี               ตำบล/แขวง                          อำเภอ/เขต                               . 
จังหวัด                           ในโฉนดท่ีดิน  เลขท่ี/น.ส.3  เลขท่ี/ส.ค.1  เลขท่ี/อ่ืน ๆ                                     . 
เปนท่ีดินของ                                                                                                                          . 

ขอ  2  ทำการขุดดิน/ถมดิน  โดยมีความลึก/ความสูง  จากระดับดนิเดิม                                    เมตร 
พ้ืนท่ี                                ตารางเมตร  เพ่ือใชเปน                                      โดยมีสิ่งกอสรางขางเคียงดังน้ี 

ทิศเหนือ                                            . หางจากบอดิน/เนินดิน                             เมตร 
ทิศใต                                                . หางจากบอดิน/เนินดิน                             เมตร 
ทิศตะวันออก                                      .         หางจากบอดิน/เนินดิน                             เมตร 
ทิศตะวันตก                                        .                                        หางจากบอดิน/เนินดิน                             เมตร 
ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคำนวณท่ีแนบมาพรอมน้ี 

ขอ  3  โดยม ี                                                เลขทะเบียน                            เปนผูควบคุมงาน 

ขอ  4  กำหนดแลวเสร็จภายใน                     วัน  โดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดิน  
วันท่ี         เดือน                   พ.ศ.          .และจะแลวเสรจ็วันท่ี         เดือน                          พ.ศ.          . 
 

2/ขอ  5….. 

   

เลขที่…................................................... 

วันท่ี........................................................ 

ลงชื่อ.....................................ผูรับหนังสือ 

       (......................................) 

ตำแหนง................................................ 
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ขอ  5  พรอมหนังสือฉบับน้ี  ขาพเจา  ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 
  แผนผังบริเวณท่ีจะทำการขุดดิน/ถมดิน  และแผนผังบรเิวณแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบรเิวณขางเคยีง  พรอมท้ังวิธีการ

ขุดดินหรือถมดิน  และการรมดิน  จำนวน                      ชุด  ชุดละ                      แผน 
  รายการท่ีกำหนดไวในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา  6  แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน 

และถมดิน  พ.ศ.2543 
  ภาระผูกพันตางๆ  ท่ีบุคคลอ่ืนมีสวนไดเสียเก่ียวกับท่ีดินท่ีจะทำการขุดดิน/ถมดิน 
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบานของผูแจง ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองแลว   

จำนวน                 ฉบับ 
  สำเนาหนังสือรบัรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค ท่ีตั้งสำนักงาน และผูมอีำนาจ   ลงช่ือแทน

นิติบุคคลผูแจงท่ีหนวยงานซึ่งมีอำนาจรับรอง (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูแจง) 
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลผูแจง  ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองแลว 

จำนวน                     ฉบับ  (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูแจง) 
  หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของผูแจง  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบาน       
ของตัวแทนผูแจง  ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองเรียบรอยแลว  (กรณมีีการมอบอำนาจใหผูอ่ืนแจงแทน) 
  รายการคำนวณ  1  ชุด  จำนวน                         แผน 
  หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบและคำนวณการขุดดิน/ถมดิน  จำนวน                     ฉบับ  พรอมท้ังสำเนาบัตร

อนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองแลว จำนวน                 ฉบับ   (กรณีท่ีงานมีลักษณะ  
ขนาด  อยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ) 

  สำเนาโฉนดท่ีดิน  เลขท่ี/ น.ส.3  เลขท่ี/ ส.ค.1  เลขท่ี                                                          . 
ท่ีจะทำการขุดดิน/ถมดิน  ขนาดเทาตนฉบับจริง  ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองแลว  จำนวน                     ฉบับ 
  หนังสือสำเนายินยอมของเจาของท่ีดิน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งแสดงวัตถุประสงค  และผูมีอำนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลเจาของท่ีดิน  ท่ีหนวยงานซึ่งมีอำนาจรับรอง  สำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผูจดัการหรือผูแทนนิติบุคคล  เจาของท่ีดิน  ซึ่งรบัรองสำเนาถูกตอง  จำนวน                            
ฉบับ  (กรณีท่ีเปนท่ีดินของบุคคลอ่ืน) 

  หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ  3  จำนวน                             ฉบับ 
  สำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน ซึง่รับรองสำเนาถูกตอง  

จำนวน                    ฉบับ   (เฉพาะกรณีท่ีงานมลีักษณะ  ขนาด  อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
  เอกสารและรายละเอียด  อ่ืน ๆ                                                                                    . 

ขอ  6  ขาพเจาขอชำระคาธรรมเนียมและคาใชจาย  ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา  10  แหงพระราชบัญญัติการ
ขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 

 
 
(ลงลายมือช่ือ)                                               ผูแจง 
                 (                                             ) 

   
หมายเหตุ                                                                      

(1)  ขอความใดไมใชใหขีดฆา                                       
(2)  ใสเครื่องหมาย    ในชอง    ท่ีตองการ              

 
 

 


