
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประชาสัมพนัธ ์ 

กฎหมายเกีย่วกบัการแจ้งขุดดนิถมดนิ  

ตามพระราชบัญญตักิารขุดดิน ถมดิน 

พ.ศ. ๒๕๔๓  

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหลกัแกว้ 

โทร. 035-631700 

ขั้นตอนการแจง้ขดุดนิ - ถมดนิ 

๑ .  ขอร ับใบแจ ้ งการ ขุด ด ิน/ถมด ิน จากกองช ่าง           

อบต.หลักแก้ว 

๒. นำเอกสารตามหลักฐานยื่นประกอบคำขออนุญาต 

๓. นำเจ้าหน้าท่ีออกตรวจสถานท่ี  

๔. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลักฐาน  

๕. ออกใบรับแจ้ง  

๖. ชำระค่าธรรมเนียม 

ระยะเวลาในการออกใบแจ้งขดุดิน ถมดนิ 

๑. ข ั ้นตอนในการตรวจสถานที ่ข ุดดิน/ถมดิน 

ระยะเวลา ๑ วัน  

๒. ขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ 

ในการพิจารณารับแจ้งระยะเวลา ๒ วัน  

๓. ข ั ้นตอนในการตรวจสอบแบบแปลนต ่ างๆ 

ระยะเวลา ๑ วัน  

๔. ข้ันตอนในการออกใบรับแจ้ง ระยะเวลา ๑ วัน 

หลกัฐานในการแจ้งขดุดนิ - ถมดนิ 

๑. แผนผังบริเวณท่ีจะทำการขุดดิน/ถมดิน 

และแผนผังบร ิเวณแสดงเขตที ่ด ินและที ่ด ินบร ิเวณ

ข้างเคียงพร้อมท้ังวิธีการขุดดินหรือถมดิน  

๒. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านผู้แจ้ง  

๓. สำเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

(กรณีผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล)  

๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู ้จ ัดการหรือ 

ผู้แทนนิติบุคคล  

๕. หนังสือมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชน (กรณีมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นแจ้ง

แทน)  

๖. รายการคำนวณ  

๗. หนังสือรับรองว่าเป็นผู ้ออกแบบและคำนวณการ     

ขุดดิน/ถมดิน พร้อมสำเนาบัตรอนุญาตประกอบ วิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม (กรณีที ่งานมีลักษณะ ขนาดอยู ่ใน

ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)  

๘. สำเนาโฉนดท่ีดิน น.ส.๓/สค.๑ ท่ีจะทำการขุดดิน/ถม

ดิน (ถ่ายสำเนาหน้าหลังเท่าฉบับจริง)  

๙. หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดิน สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนหรือสำเนา  

๑๐. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตาม

ข้อ ๓ สำเนาใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบการ วิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของผู ้ควบคุม (เฉพาะกรณีงานที ่มี

ลักษณะขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม) 

๑๑. เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ  



 

 

 

 

 

       ค ือ พระราชบัญญัต ิการขุดดินและถมดินเป็น

กฎหมายที่ต้องการกำหนดและควบคุมการขดุ ดิน ถมดิน 

ในพื้นที่ทำการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพื่อ กิจการอื่น

อย่างกว้างขวาง ให้เป็นไปโดยถูกต้อง ตามหลักวิชาการ

เพื่อให้มีความปลอดภัยแก่ชีวิต ทรัพย์สินนของประชาชน

ท่ัวไป 

กฎหมายขดุดิน ถมดนิ 

ถมดนิเทา่ไหรต่อ้งแจ้ง อบต. 

ตามทีก่ฎหมายกำหนด 

๑. มีการถมดินลกึสูงเกินกว่าท่ีดินข้างเคียงและพ้ืนท่ี มากกว่า  

    ๒,๐๐๐ ตารางเมตร(๑ ไร่ ๑ งาน) หรือ  

๒. พ้ืนท่ีตามเนินดินท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด (ต้องทำ 

    รางระบายน้ำ พอท่ีจะไม่ทำให้น้ำท่วมท่ีดิน ข้างเคียง 

    บุคคลอื่น) 

การขดุดินเทา่ไหรไ่มต่อ้ง

แจ้ง อบต.ตามทีก่ฎหมาย

 
๑. มีการถมดินสงูเกินกว่าท่ีดินข้างเคียงและพ้ืนท่ี ไม่เกิน  

    ๒,๐๐๐ ตารางเมตร(น้อยกว่า ๑ ไร่ ๑ งาน) แต่ต้องทำราง 

    ระบายน้ำพอท่ีจะไม่ทำให้น้ำท่วมท่ีดินข้างเคียงหรือบุคคล 

    อื่น  

๒. การขุดคลองของกรมชลประทาน 

๑. มีการขุด ดินลึกเกิน ๓ เมตร หรือ  

๒. มีการขุด ดินท่ีมีพ้ืนท่ีปากบ่อ เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร  

    (๖ ไร่ ๑ งาน) หรือ  

๓. ขุดดินลึกเกิน หรือ พ้ืนท่ีปากบ่อเกินกว่าท่ีเจ้าพนักงาน 

    ท้องถิ่นกำหนด  

๑. ขุดบ่อน้ำพ้ืนท่ีปากบ่อไม่เกนิ ๔ ตารางเมตร ไม่ต้องแจ้งอบต.  

๒. มีให้บังคับการขุดดิน ถมดิน ท่ีมีกฎหมายอื่น ควบคุมอยูแ่ล้ว 

ขุดดนิเทา่ไหรต่อ้งแจง้ อบต. 

ตามทีก่ฎหมายกำหนด 

ขอ้กำหนดเฉพาะเรือ่งการขดุดนิ 

๑. ถ้าขุดพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์หรือแร่ท่ีม ี

   คุณค่าทางเศรษฐกิจให้หยุดขุดแล้วแจ้งเจ้าพนักงาน      

   ท้องถิ่น  เพ่ือแจ้งกรมศิลปกรหรือกรมทรัพยากรธรณี      

   (ม.๒๕)  

๒. ขุดดินลึกไม่เกิน ๓ เมตรถ้าห่างจากเขตท่ีดิน ของผู้อื่น 

    น้อยกว่า ๒ เท่า ของความลึก ต้อง จัดการป้องกันตาม 

    วิสัยท่ีควรกระทำ 

๑. ขุดดินถมดิน โดยไม่ขออนุญาต/ไม่มีใบรับแจง้ 

   ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปีปรับไม่เกิน  

   ๕๐,๐๐๐ บาท (ถ้าขุดในบริเวณห้ามขุด ห้ามถม)  

   จำคุกไม่เกิน ๒ ปีปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท          

๒. ขุดดินถมดิน ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง ต้อง 

    ระวาง โทษปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท และปรับ 

    รายวันอีกวัน ละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท  

๓. ขุดดินโดยมีความลึกไม่เกิน ๓ เมตรเมื่อขุดไกล 

    ท่ีดิน ของผู้อื่นต้องจัดการป้องกันการพังทลาย  

    ของดินตามวิสัยท่ีควรกระทำหากไม่ปฏิบัติตาม   

    ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  

๔. ขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงาน  

    เจ้าหน้าท่ีปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท  

๕. ผู้ใดได้รับคำสั่งให้หยุด การขุดดินหรือถมดินและ 

    ไม่ ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่ 

    เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทหรือท้ังจำท้ัง 

    ปรับ  

๖. ผู้ได้รับคำสั่งจัดการป้องกันความเสียหายหรือ 

    จัดการแก้ไขการขุดหรือถมดินไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง 

    นั้น ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท  

    และปรับเป็น รายวันอีกไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาท  

    ตลอดเวลาท่ีไม่ปฏิบัติตาม 

บทลงโทษ 

ขอ้ยกเวน้การบงัคับใช ้


