
งานท่ีให	บริการ การแจ�งขุดดิน      
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช�าง  เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

ขอบเขตการให	บริการ
สถานท่ี / ช�องทางให	บริการ ระยะเวลาเป ดให	บริการ
กองช�าง   เทศบาลตําบลขามทะเลสอ วันจันทร� ถึง ศุกร�

(ยกเว�นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
โทรศัพท�: 0 4439-7162 ต�อ 105 ตั้งแต�เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
เว็บไซต� : http:// www.khamtalayso.go.th

หลักเกณฑ# วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ
1. การขุดดินที่ต�องแจ�งต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินจะต�องมีองค�ประกอบที่ครบถ�วนดังน้ี
        1.1 การดําเนินการขุดดินน้ันจะต�องเปLนการดําเนินการในท�องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช�
บังคับ  ได�แก� 1) เทศบาล ,  2) กรุงเทพมหานคร , 3) เมืองพัทยา ,  4) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนตามที่มี
กฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึนซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา , 5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให�ใช�
บังคับกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร , 6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว�าด�วยการผังเมือง ,7) ท�องที่ซึ่งรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดให�ใช�บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  
         1.2 การดําเนินการขุดดินเข�าลักษณะตามมาตรา 17 แห�งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค�จะ
ทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ�อดินเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตรหรือมีความ
ลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ�าพนักงานท�องถ่ินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจ�าพนักงานท�องถ่ินจะต�องไม�เปLนการ
กระทําที่ขัดหรือแย�งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543   
2. การพิจารณารับแจ�งการขุดดินเจ�าพนักงานท�องถ่ินต�องออกใบรับแจ�งตามแบบที่เจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนด
เพื่อเปLนหลักฐานการแจ�งภายใน 7 วันนับแต�วันที่ได�รับแจ�งถ�าการแจ�งเปLนไปโดยไม�ถูกต�องให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินแจ�ง
ให�แก�ไขให�ถูกต�องภายใน 7 วันนับแต�วันที่มีการแจ�งถ�าผู�แจ�งไม�แก�ไขให�ถูกต�องภายใน 7 วันนับแต�วันที่ผู�แจ�งได�รับแจ�ง
ให�แก�ไขให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังให�การแจ�งเปLนอันส้ินผลกรณีถ�าผู�แจ�งได�แก�ไขให�ถูกต�องภายในเวลาที่
กําหนดให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินออกใบรับแจ�งให�แก�ผู�แจ�งภายใน  3 วันนับแต�วันที่ได�รับแจ�งที่ถูกต�อง

คู�มือสําหรับประชาชน



ขั้นตอนและวิธีการให	บริการ
ขั้นตอน หน�วยงานผู	รับผิดชอบ
1. ขอรับคําขออนุญาตจากกองช�าง                                   กองช�าง   เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

2. นําเอกสารตามหลักฐานยื่นประกอบคําขออนุญาต กองช�าง   เทศบาลตําบลขามทะเลสอ
ต�อเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบหลักฐาน พิจารณา 1 วัน

3. เจ�าพนักงานท�องถ่ินดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา กองช�าง   เทศบาลตําบลขามทะเลสอ
(กรณีถูกต�อง)  พิจารณา 5 วัน

4. เจ�าพนักงานท�องถ่ินออกใบรับแจ�งและแจ�งให�ผู�แจ�งมารับ กองช�าง   เทศบาลตําบลขามทะเลสอ
ใบรับแจ�ง    พิจารณา 1 วัน

ระยะเวลา
รวมระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต รวม 7 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต	องใช	 
1. แผนผังบริเวณที่จะทําการขุดดิน และแผนผังบริเวณที่แสดงเขตที่ดิน และ จํานวน   2    ชุด
ที่ดินบริเวณข�างเคียง พร�อมทั้งวิธีการถมดิน
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ�านของผู�แจ�ง อย�างละ จํานวน   1    ฉบับ
3. สําเนาหรือหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีแจ�งเปLนนิติบุคคล)  จํานวน   1    ฉบับ
4. หนังสือมอบอํานาจ สําเนาทะเบียนบ�าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน   1    ฉบับ
(กรณีการมอบอํานาจให�ผู�อ่ืนแจ�งแทน)
5. รายการคํานวณ จํานวน   1    ฉบับ
6. หนังสือรับรองว�าเปLนผู�ออกแบบและคํานวณการถมดิน พร�อมสําเนา จํานวน   1    ฉบับ
บัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่งานมีลักษณะ
ขนาดอยู�ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม )
7. สําเนาโฉนดที่ดินเลขที่ /น.ส.3 เลขที่ /ส.ค.1 ที่จะทําการถมดินถ�ายสําเนา จํานวน   1    ฉบับ
หน�าหลังเท�าฉบับจริง 



8. หนังสือยินยอมของเจ�าของที่ดิน สําเนาบัตรประจําประชาชน สําเนา จํานวน   1    ฉบับ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดวัตถุประสงค�และผู�มีอํานาจ
ลงช่ือแทนนิติบุคคล เจ�าของที่ดินที่หน�วยงานที่มีอํานาจสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�านของผู�จัดการหรือผู�แทนนิติบุคคลเจ�าของที่ดิน  
9. หนังสือแสดงความยินยอมของผู�ควบคุมงานตามข�อ 3 สําเนาใบอนุญาตเปLน จํานวน   1    ฉบับ
ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู�ควบคุม(เฉพาะกรณีที่งานลักษณะ 
ขนาดอยู�ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)  

ค�าธรรมเนียม
ค�าธรรมเนียมใบแจ�งการถมดิน  ฉบับละ 500  บาท
อาคาร พ.ศ. 2522     

การรับเรื่องร	องเรียน
ถ�าการให�บริการไม�เปLนไปตามข�อตกลงที่ระบุไว�ข�างต�นสามารถติดต�อเพื่อร�องเรียนได�ที่
กองช�าง เทศบาลตําบลขามทะเลสอ  โทรศัพท� : ๐-๔๔๓๙-๗๑๖๒  ต�อ ๑๐5  
หรือ  เว็บไซต�  http://www.khamtalayso.go.th



 
 

 ใบแจ�งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ-  

การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

      เขียนท่ี….................................................  
   วันท่ี............เดือน.........................................พ.ศ....................  

ข�าพเจ�า..................................................................................................เป�นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  
อยู"บ�านเลขท่ี...........................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.............................................หมู"ท่ี................ 
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด.................................................. 
รหัสไปรษณีย/..............................โทรศัพท/...............................................  

มีความประสงค/จะทําการขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง..........เมตร พ้ืนท่ีปากบ"อ/ดินถม..............ตารางเมตร  
ในโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1เลขท่ี.................หรือเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินท่ีมีชื่อเรียกอย"างอ่ืน.................................. 
ท่ีถนน....................หมู"ท่ี...........ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด................................ 
ซ่ึงอยู"ในเขต.....................(ชื่อองค/กรปกครองส"วนท�องถ่ิน)....................โดย..........................................เป�นจ�าของท่ีดิน 
กําหนดเวลาแล�วเสร็จ.........................วัน มี.............................................................................................เป�นผู�ออกแบบ
และคํานวณ และ......................................................................เป�นผู�ควบคุมงาน พร�อมนี้  

ข�าพเจ�าได�แนบเอกสารหลักฐานต'างๆ มาด�วยแล�ว คือ  
 - แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนท่ีถูกต�องตามกฎกระทรวงหรือ ข�อบัญญัติท�องถ่ินท่ี  

  ออกตามกฎหมายว"าด�วยการขุดดินและถมดิน จํานวน 3 ชุด ชุดละ...........แผ"น  
 - สําเนารายการคํานวณวิธีการปAองกันการพังทลายของดิน จํานวน 1 ชุด ชุดละ...........แผ"น  
 - สําเนาทะเบียนบ�านของผู�แจ�งในกรณีท่ีผู�แจ�งเป�นบุคคลธรรมดา จํานวน 1 ฉบับ  
 - สําเนาทะเบียนบ�านของเจ�าของท่ีดินในกรณีท่ีผู�แจ�งไม"ได�เป�นเจ�าของท่ีดิน จํานวน 1 ฉบับ  
 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในกรณีท่ีผู�แจ�งเป�นนิติบุคคล จํานวน 1 ฉบับ  

- หนังสือมอบอํานาจในกรณีท่ีผู�แจ�งการขุดดิน/ถมดินให�บุคคลอ่ืนไปยื่นใบแจ�งการขุดดิน/ถมดินต"อ 
  เจ�าพนักงานท�องถ่ิน  

 - หนังสือแสดงความยินยอมของเจ�าของท่ีดินในกรณีเจ�าของท่ีดินให�บุคคลอ่ืนเป�นผู�แจ�งการขุดดิน/ถมดิน  
 - หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพร�อมสําเนาใบอนุญาตจากผู�ประกอบวิชาชีพ  
   วิศวกรรมควบคุม จํานวน 1 ชุด  
 - หนังสือรับรองของผู�ควบคุมงานพร�อมสําเนาใบอนุญาตผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน 1 ชุด  

     - สําเนาแสดงเอกสารสิทธิในท่ีดินท่ี จํานวน...............ฉบับ  
- เอกสารอ่ืนๆ(ถ�ามี).................................................................................................................................  
  จึงขอแจ�งต"อเจ�าพนักงานท�องถ่ินเพ่ือขอรับใบรับแจ�งการขุดดิน/ถมดิน  

 
หมายเหตุ      (ลงลายมือชื่อ)..........................................................ผู�แจ�ง  
(1) ข�อความใดไม"ใช�ให�ขีดฆ"า             (.........................................................)  
(2) ใส"เครื่องหมาย / ในช"อง � ท่ีต�องการ          ประทับตราในกรณีท่ีผู�แจ�งเป�นนิติบุคคล  

ตัวอย'างแบบฟอร.ม 



2  
(ตราราชการส"วนท�องถ่ิน)  

ใบรับแจ�งการขุดดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543  
เลขท่ี.........../.................  

เจ�าพนักงานท�องถ่ินได�รับแจ�งจาก.............................................................................................................  
เจ�าของท่ีดิน/ผู�รับมอบอํานาจ ว"ามีความประสงค/จะทําการขุดดิน/ถมดิน /ลึก/สูง.......................เมตร พ้ืนท่ีปากบ"อ/
ดินถม.........................ตารางเมตร ในโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/น.ส.3/ส.ค.1 เลขท่ี.........................................หรือเอกสารสิทธิ์  
ในท่ีดินท่ีมีชื่อเรียกอย"างอ่ืน........................................................ท่ีถนน..........................................................................  
หมู"ท่ี........ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด...........................................  
ซ่ึงอยู"ในเขต.....................(ซ่ือองค/การปกครองส"วนท�องถ่ิน)..................โดย...................................................................  
เป�นเจ�าของท่ีดิน กําหนดแล�วเสร็จ..............วัน มี................................................................เป�นผู�ออกแบบและคํานวณ 
และ...............................................................................เป�นผู�ควบคุมงาน พร�อมเอกสารหลักฐานต"างๆแล�ว  

เจ�าพนักงานท�องถ่ินได�ตรวจสอบปรากฏว'า  
1. � ไม"ถูกต�อง ให�ผู�แจ�งแก�ไขให�ถูกต�องภายในเจ็ดวัน นับแต"วันท่ีผู�แจ�งได�รับแจ�งให�แก�ไขจากเจ�า พนักงานท�องถ่ิน 
หากไม"สามารถแก�ไขภายในกําหนดจะเสียสิทธิ์การนับระยะเวลาท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินท่ีจะต�องปฏิบัติ ตามมาตรา 17 
วรรคหนึ่ง โดยมีรายการแก�ไข ดังนี้  
......................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  

2. � ถูกต�อง ให�ผู�แจ�งเริ่มต�นทําการขุดดิน/ถม ได�ตั้งแต"วันท่ี...........เดือน........................................ พ.ศ.................
จนถึงวันท่ี..........เดือน.........................................พ.ศ....................และได�รับค"าธรรมเนียม.................................บาท 
ค"าใช�จ"าย......................บาท รวมท้ังสิ้น.....................................บาท (.......................................................................)  
 

ออกให� ณ วันท่ี............เดือน...........................................พ.ศ........................  
 
 

     (ลงลายมือชื่อ)........................................................  
(.........................................................)  

ตําแหน"ง.........................................................  
 
 

หมายเหตุ  
1.ข�อความใดไม"ใช�ให�ขีดฆ"า  
2.ใส"เครื่องหมาย / ในช"อง �  
(พลิก)  



คําเตือน ผู�ขุดดิน/ถมดิน หรือเจ�าของท่ีดินมีหน�าท่ีท่ีจะต�องปฏิบัติ ดังนี้  
(1) ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน  
(2) ตามมาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 25  
(3) ตามคําสั่งของเจ�าพนักงานท�องถ่ิน/พนักงานเจ�าหน�าท่ี  
(4) การฝNาฝOน (1)–(3) อาจมีโทษปรับ โทษจํา หรือท้ังจําท้ังปรับแล�วแต"กรณี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


