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การแจงขุดดนิและถมดิน 

 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

1.เตรียมหลักฐานการแจงขุดดินและถมดนิ ดังนี ้

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมเซน็รับรองสําเนา  

   (ผูแจงขุดดินหรือถมดิน) จํานวน 1 ฉบับ 

2. สําเนาทะเบียนบานพรอมเซ็นรับรองสําเนา (ผูแจงขดุดินหรือถมดิน)  

   จํานวน 1 ฉบับ 

3. สําเนาโฉนดท่ีดินเทาขนาดจริงพรอมเซ็นรับรองสําเนาทุกหนา  

    (ผูแจงขดุดินหรอืถมดิน) จํานวน 1 ฉบับ 

4. แบบแปลน, รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณของผู

ไดรับใบอนญุาตใหประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม

โยธา ไมต่ํากวาระดับสามญัวิศวกร 

2.ขั้นตอนการรับแจง 

1. กรอกคําขอแจงขุดดินและถมดนิ (แบบ ขถด.1) 

2. เจาหนาที่ตรวจเอกสารที่ขอแจงขุดดินและถมดิน 
 
3.ขั้นตอนการดําเนินการ 

1. เจาหนาที่พิจารณาตรวจแบบและแจงผูขออนุญาตฯทราบทันที 

2. เจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงการขุดดินและถมดิน(แบบ ขถด.2) 

3. แจงใหผูขออนุญาตฯชําระคาธรรมเนียม ท่ีเจาหนาที่สวนการคลัง 
 
4. ขอกําหนดการขุดดนิ (ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2548) 

1.กระทําไดเฉพาะในระหวางเวลาประอาทิตยขึ้นกึงพระอาทิตยตกดนิ 

(ถาจะกระทําในระหวางเวลาพระอาทิตยตกดินถึงพระอาทิตยขึ้นตอง

ไดรับอนญุาตเปนหนังสอืจากเจาพนักงานทองถิ่น) 

  

 

 

 

2.การขดุดินที่มีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3 เมตร หรอืมีพ้ืนที่ปาก

บอดินเกิน 10,000 ตารางเมตร (6 ไร 1งาน) ตองมีแบบแปลน รายการ

ประกอบแบบแปลน รายการคํานวณของผูไดรบัใบประกอบวิชาชีพ

วศิวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไมตํ่ากวาระดับสามญัวิศวกร 

 3.การขุดดินที่มีความลึกเกิน 20 เมตร ตองมีการปองกันพังทลายของ

ดินหรือสิ่งปลูกสราง และตองมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 

รายการคํานวณของผูไดรับใบประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขา

วศิวกรรมโยธา ไมต่ํากวาระดับวฒุวิิศวกร 

 4.การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร หรอืมีพ้ืนที่ปาก

บอดินเกิน 10,000 ตารางเมตร (6 ไร 1งาน) ปากบอดินจะตองหางจาก

แนวเขตท่ีดินของผูอื่นหรือที่สาธารณะเปนระยะไมนอยกวาสองเทาของ

ความลึกของบอดินท่ีจะขุด 

 5. ในระหวางการขุดดินและภายหลังการขุดดินแลวเสร็จเจาของท่ีดิน

หรือผูครอบครองท่ีดิน ตองตรวจสอบเสถียรภาพของบอดินและ

ดําเนินการใหมีความม่ันคงปลอดภัยอยูเสมอ 

6. การขุดดินตดิกับทีส่าธารณะหรือ ผูขุดดินในที่สาธารณะ ผูขุดดิน ตอง

จัดใหมีสิ่งกันตกหรือราวกั้นท่ีมีความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น 

รวมทั้งติดตั้งไฟฟาใหมีแสงสวางเพียงพอ หรอืไฟสัญญาณเตือนอันตราย

จํานวนพอสมควรในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพรอาทิตยขึ้น ตลอด

ระยะเวลาทําการขุดดิน กรณีการขุดดินในพ้ืนที่ท่ีไมมไีฟฟาใหแสงสวาง 

ตองทาสสีิ่งกันตกหรือราวก้ันดวยสีสะทอนแสงท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน 

7. ตองติดตั้งปายสสีะทอนแสงเตือนอันตรายขนาดกวางไมนอยกวา   

50 เซนติเมตร และยาวไมนอยกวา 1 เมตร ทําดวยวสัดถุาวร โดยตดิตั้ง

ไวทุกระยะไมเกินสี่สิบเมตรรอบบอดินในตําแหนงท่ีเห็นไดงายตลอด

ระยะเวลาทําการขุดดิน 

 

 

 



 

5. ขอกําหนดการถมดิน (ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2548) 

1. ผูใดประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับ

ที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคยีงและมีพ้ืนที่ของเนินดิน 2,000 ตารางเมตร 

ตองแจงการถมดินนั้นตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงาน

ทองถิ่นกําหนด 

2. การถมดิน จะกระทําไดโดยเฉพาะในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึง

กระอาทิตยตก ถาจะกระทําในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระ

อาทิตยขึ้นตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

3. การถมดินที่มีพ้ืนทีข่องเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกิน 2,000 

ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต 2 เมตร นับจากระดับที่ดิน

ตางเจาของท่ีอยูขางเคียง ตองมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  

และรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไมต่าํกวาระดับสามัญวศิวกร กรณีพ้ืนที่

ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูง

ของเนินดินเกิน 5 เมตร นับจากระดับดินตางเจาของท่ีอยูขางเคียง ตอง

มีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของผู

ไดรับใบอนญุาตใหประกอบวิชาชพีวศิวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม

โยธา ไมตํ่ากวาระดับวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

4. การถมดินที่มีพ้ืนทีข่องเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกิน 2,000 

ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต 2 เมตรนับจากระดับที่ดิน

ตางเจาของท่ีอยูขางเคียง ตองม ีผูควบคุมงานซึ่งเปนผูไดรับใบอนญุาต

ประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายวา

ดวยวศิวกร 

5. การถมดิน สวนฐานของเนินดินจะตองหางจากแนวเขตท่ีดินของ

บุคคลอื่นหรือท่ีสาธารณะเปนระยะไมนอยกวาความสูงของเนินดินที่จะ

ถม เวนแตวาจะไดมีการจัดการปองกันการพังทลายของดินหรอืสิ่งปลูก

สราง โดยการรับรองจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

 

 

6. การถมดินฝนบริเวณท่ีติดกับทางสาธารณะ ผูถมดินตองตดิตั้งปายสี

สะทอนแสงเตือนอันตรายขนาดกวางไมนอยกวา 50 เซนติเมตร และ

ยาวไมนอยกวา 1 เมตร ทําดวยวสัดถุาวรไวบนเนินดินที่ถมดานที่ติดกับ

ทางสาธารณะ ในตําแหนงท่ีเห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการถมดิน 

7. ในระหวางการถมดินและภายหลังการถมดินแลวเสร็จ ผูถมดิน 

เจาของท่ีดิน หรอืผูครอบครองที่ดนิ แลวแตกรณ ีตองตรวจสอบ

เสถียรภาพของเนินดินใหมีความมัน่คงปลอดภัยอยูเสมอ 

6. คาธรรมเนียมในการแจงขดุดนิและถมดินตามกฎกระทรวงฯ  
พ.ศ.2546 
    ใบรับแจงการขุดดินและถมดิน                    ฉบับละ 500 บาท 

    คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร    หนาละ   1  บาท 

7.บทกําหนดโทษ 

    มาตรา 35 ผูใดทําการขุดดินตามมาตรา 17 หรือทําการขุดดินตาม

มาตรา 26 วรรคสาม โดยไมไดรับใบรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นตาม

มาตรา 17 วรรคสอง หรือมาตรา 26 วรรคสี ่แลวแตกรณี ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

    หากการประทําตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณหามขุดดินหรือถมดิน

ตามมาตรา 6 (1) ผูน้ันตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 

100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

    มาตรา 36 ผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา 20 หรอืมาตรา 27 ตองระวาง

โทษปรับไมเกินสามหมื่นบาทและปรับเปนรายวันอีกวันละไมเกิน 1,000 

บาท ตลอดเวลาที่ยังไมปฏิบัตติาม 

   มาตรา 37 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 24 และมาตรา 26 วรรคหนึ่ง 

ตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท 

   มาตรา 38 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแก

หนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา 30 ตองระวางปรับไม

เกิน 2,000 บาท 

   มาตรา 39 ผูขุดดินผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 25 ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกิน 1 เดอืน หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

    มาตรา 40 ผูใดไดรับคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดการขุดดิน

หรือการถมดินตามมาตรา 29 วรรคสอง หรือมาตรา 31 วรรคหนึ่งหรือ

วรรคสอง ไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือ

ปรับไมเกิน 50,000 บาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ 

   มาตรา 41 ผูใดไดรับคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหจดัากรปองกัน

ความเสียหายทีอ่าจเกิดขึ้นหรือจดัการแกไขการขุดดินหรือถมดินตาม

มาตรา 29 วรรคสอง หรือมาตรา 31 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไมปฏบิัติ

ตามคําสั่งน้ัน ตองระวางโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท และปรับเปน

รายวนัอีกวันละไมเกิน 500 บาท ตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตาม 

   มาตรา 42 บรรดาความผดิตาม พรบ.นี้นอกจากมาตรา 35 วรรคสอง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอยหมายมีอํานาจ

เปรียบเทียบปรับผูตองหาไดเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนท่ี

เปรียบเทียบภายใน 30 วัน แลวใหถอืวาคดีเลิกกันตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

   ในกรณีทีผู่กระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือ 

ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น 

หรือในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการและละ

เวนไมสั่งการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลน้ันกระทํา

ความผิด ผูนั้นตองรับโทษตามที่บญัญัตไิวสําหรับความผดิน้ันๆดวย 

    ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตาม พรบ.นี้ ใหถือวาเจาของ

อสังหาริมทรัพยท่ีอยูใกลชดิหรือติดตอกับที่ดินที่มีการปรทําความผิดท่ี

เกิดขึ้นและไดรับความเสียหายเน่ืองจากการกระทําความผิดน้ัน เปน

ผูเสียหายตามกฎหมายวาดวยวิธีพจิารณาความอาญา 

 

จัดทําโดย กองชาง อบต.แมใส 


