คู่มือสำหรับประชาชน
การขุดดิน ถมดิน

คู่มือสำหรับประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
งานที่ให้บริการ การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม โทรศัพท์ : 045 – 662087
ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ
บทกำหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติการขุดดิน ถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
1.การขุดดิน ถมดิน โดยไม่มีใบรับแจ้ง (ม.35) จำคุก 1ปี / ปรับ 50,000 บาท (ถ้าอยู่ในบริเวณห้าม
โทษ x 2) จำคุก 2 ปี / ปรับ 100,000 บาท
2.ขุดดิน ถมดิน ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง (ม.36) ปรับ 30,000 บาท / ปรับรายวัน 1,000 บาท
3. ขุดดินลึก 3 เมตร และห่างเขตที่ดินน้อยกว่า 2 เท่า ของ ความลึกแล้วไม่มีการป้องกันการพังทลาย

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. แผนผังบริเวณที่จะทำการขุดดิน/ถมดิน และ แผนผัง บริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
พร้อมทั้ง วิธีการขุดดินหรือถมดิน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง
3. สำเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล )
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการหรือ ผู้แทนนิติบุคคล
5. หนังสือมอบอำนาจ.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน ( กรณีมีการมอบอำนาจให้
ผู้อื่นแจ้งแทน )
6. รายการคำนวณ การชุดดิน / ถมดิน
7. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคำนวณการขุดดิน/ถมดิน พร้อมสำเนาบัตรอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กรณีที่งานมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม )
8. สาเนาโฉนดที่ดิน เลขที่ /น.ส.3เลขที่ /สค.1 ที่จะทำการขุดดิน/ถมดินถ่ายสำเนาหน้าหลังเท่าฉบับ
จริง
9. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนา
10. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุม (เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม )
11. เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน
1. ขอรับคำขออนุญาตจากกองช่าง
2. นำเอกสารตามหลักฐานยื่นประกอบคำขออนุญาต
3. นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
5. ออกใบอนุญาต
6. ผู้ยื่นคำขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียน
7. รับใบอนุญาต

ระยะเวลาในการออกใบอนุญาตขุดดิน ถมดิน
1. ขั้นตอบในการตรวจสถานทีข่ ุด-ถมดิน ระยะเวลา 1 วัน
2. ขั้นตอบในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ โนการพิจารณาโบอนุญาต ระยะเวลา 3 วัน
3. ขั้นตอนในการตรวจสอบแบบแปลน ด่างๆ ระยะเวลา 15 วัน
4. ขั้นตอนในการออกใบอนุญาต ระยะเวลา 1 วัน รวมระยะในการพิจารณาออกใบอนุญาต รวม 20
วัน

ข้อกำหนดเฉพาะเรื่องของการขุดดิน
1. ถ้าขุดพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์หรือแร่ที่มีคุณคำทางเศรษฐกิจ ให้หยุดการขุดแล้ว
แจ้ง
2. ถมหินไม่ทำการระบายน้ำ (ม.26 วรรคหนึ่ง) ปรับ 10,000 บาท
3. ขัดขวางหนักงานเจ้าหน้าที่ (ม.38) ปรับ 2,000 บาท
4. ขุดดินพบของมีค่าแล้วไม่แจง จพถ. ภายใน 7 วัน (ม.39) ปรับ 5.000 บาท / จำคุก 1 เดือน
5. ไม่ปฏิบัติตมคำสั่งที่ จพถ สั่งให้หยุดขุดดิน ถมดิน (ม.40) จำคุก 1 ปี / ปรับ 50,000 บาท
6. ไม่ปฏิบัติตามตำสั่งที่ จพถ. สั่งให้จัดการป้องกัน/จัดการแก้ไขการพังทลาย ขุดดิน ถมดิน (ม 41)
ปรับ 30.000 บาท / ปรับรายวัน 500 บาท

ค่าธรรมเนียม
1. ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ 500 บาท
2. ขุดดินลึกน้อยกว่า 3.00 เมตร ถ้าห่างจากเขที่ดินน้อยกว่า 2 เท่า ของความลึก ต้องจัดการป้องกัน
ตามวิสัยที่ควรกระทำ

คำแนะนำการขุดดินเท่าใดจึง จะถือว่ามีการขุดดินที่ต้องแจ้งตามกฎหมาย
1. มีการขุดดินลึกเกิน 3.00 เมตร
2. มีการขุดหินที่มีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร (6 ไร่ 1 งาน)
3. ขุดดินลึกเกิน/พื้นที่ปากบ่อดินเกินกว่าที่ จพถ. กำหนด

ข้อยกเว้นการบังคับใช้
1. ขุดบ่อน้ำ พื้นที่ปากบ่อไม่ เกิน 4 ตร.ม. ไม่ต้องแจ้ง
2. มิให้บังคับการขุดดิน ถมดินที่มีกฎหมายอื่นควบคุมอยู่แล้ว
3. การทำฐานรากของอาการ
4. การทำกำแพงกันดิน

ถมดินเท่าใดจึงจะถือว่ามีการถมดิน ที่ต้องแจ้งตามกฎหมาย
1. มีการถมดินลึกสูงเกินกว่าที่ดินข้างเคียงและพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตร (1 ไร่ 1 งาน)
2. หรือพื้นที่เนินดินตามที่ จพถ. กำหนด (ต้องทำรางระบายน้ำพอที่จะไม่ทำให้น้ำท่วมที่ดินข้างเคียงหรือบุคคลอื่น)

ถมดินเท่าใดจึงจะถือว่ามีการถมดิน แต่ไม่ต้องแจ้งตามกฎหมาย
1. มีการถมดินลึกสูงเกินกว่าที่ดินข้างเคียงและพื้นที่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร (1 ไร่ 1 งาน)
(ต้องทำรางระบายน้ำพอที่จะไม่ทำให้น้ำท่วมที่ดินข้างเคียงหรือบุคคลอื่น)
2. การขุดคลองของกรมชลประทานการ

รับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
โทรศัพท์ : 0 4566 2087
หรือเว็บไชต์ https://nam-aom.go.th/
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบ ขถด.1
ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

เลขทีร่ ับ........................................
วันที.่ .............................................
ลงชื่อ........................................ผู้รับ
(...............................................)
ตำแหน่ง.......................................

เขียนที.่ .....................................................
วันที.่ .............เดือน..................................พ.ศ...............
ข้าพเจ้า....................................................................................เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน
 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย........................ถนน..............................
หมู่ท.ี่ .................ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด...................................
 เป็นนิติบุคคล ประเภท......................................................จดทะเบียนเมื่อ......................................
เลขทะเบียน...................................มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่....................ตรอก/ซอย...........................................
ถนน......................หมู่ท.ี่ ...........ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต........................................
จังหวัด..........................................
โดย............................................................ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.............................
ตรอก/ซอย.........................ถนน..............................หมู่ท.ี่ ....................ตำบล/แขวง............................................
อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด...................................................................
มีความประสงค์จะทำการขุดดิน/ถมดิน จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ทำการขุดดิน/ถมดิน ณ...........................................ตรอก/ซอย...................................................
ถนน..............................หมู่ท.ี่ .................ตำบล/แขวง....... ........................อำเภอ/เขต........................................
จังหวัด................................ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที/่ นส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที/่ อื่นๆ.........................................
เป็นที่ดินของ.................................................................................................................................................
ข้อ 2 ทำการขุดดิน/ถมดิน โดยมีความกว้าง..........เมตร ความยาว...........เมตร ความลึก/ความสูงจาก
ระดับดินเดิม................................เมตร เพื่อใช้เป็น..............................................โดยมีสิ่งก่อสร้างข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.....................................เมตร
ทิศใต้.....................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.....................................เมตร
ทิศตะวันออก.........................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.....................................เมตร
ทิศตะวันตก...........................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.....................................เมตร
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ 3 โดยมี........................................................เลขทะเบียน.....................................เป็นผู้ควบคุมงาน
ข้อ 4 กำหนดแล้วเสร็จภายใน......................................................วัน
ข้อ 5 พร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
 แผนผังบริเวณที่จะทำการขุดดิน/ถมดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
พร้อมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดิน และการถมดิน จำนวน..................ชุด ชุดละ..............................แผ่น
 รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
พ.ศ. 2543
 ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน/ถมดิน
/ สำเนาบัตรประชาชน

 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน..........ฉบับ
 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงาน และผู้มีอำนาจ
ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงานซึ่งมีอำนาจรับรอง (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
จำนวน......................ฉบับ (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
 หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียน
บ้านของตัวแทนผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน)
 รายการคำนวณ 1 ชุด จำนวน......................แผ่น
 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคำนวณการขุดดิน/ถมดิน จำนวน....................ฉบับ พร้อมทั้ง
สำเนาบัตรอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน.................ฉบับ
(กรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
 สำเนาโฉนดที่ดินเลขที่/นส.3 เลขที/่ ส.ค.1เลขที.่ .........................................ที่จะทำการขุดดิน/ถมดิน
ขนาดเท่าต้นฉบับจริง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน........................ฉบับ
 หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ที่หน่วยงานซึ่งมีอำนาจ
รับรอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน
ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน............................................ฉบับ (กรณีที่เป็นที่ดินของบุคคลอื่น)
 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จำนวน..................................ฉบับ
 สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง
แล้ว จำนวน................ฉบับ (เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
 เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 6 ข้าพเจ้าขอชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
(ลายมือชื่อ)........................................................
(.....................................................)
ผู้แจ้ง

หมายเหตุ (1) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(2) ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ__

